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QUAIS AS CONCLUSõES ALCANçADAS? 
QUAIS RECOMENDAçõES fORAM EMITIDAS?

Não há avaliação da Setec/MEC sobre o atingimento 
dos objetivos do Programa e sua contribuição para a 
formação de mão-de-obra qualificada, em atendimento 
às necessidades locais. Não é possível aferir a articulação 
entre essa política pública e a geração de trabalho, 
emprego e renda.

Constatou-se elevado saldo remanescente de recursos 
da rede estadual, municipal e distrital ao fim dos 
exercícios de 2012 a 2015 (R$ 32.772.947,17, em 31 
de dezembro de 2015, que representa 52% do valor 
repassado). Esses fatos demonstram fragilidade no 
monitoramento da execução do programa.

É necessária a definição de metodologia de cálculo do 
valor da hora-aluno baseado em orçamento detalhado, 
considerando as especificidades de cada curso, e 
o estabelecimento de critérios transparentes para 
priorização da oferta.

O Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sistec) possui inconsistências 
que comprometem a fidedignidade das informações e 
não possui funcionalidades, previstas na legislação, de 
comprovação da execução do objeto (confirmação 
de matrícula e reconfirmação de frequência) e de 
elaboração de relatórios gerenciais.

Com a edição da Portaria nº 41/2016, a Setec permitiu a 
alteração no Sistec de dados que podem gerar impactos 
físicos e financeiros sobre o cumprimento do objeto, 
de forma que as prestações de contas de 2011 a 2015 
serão reanalisadas.

Com a edição da Portaria nº 41/2016, a Setec permitiu a 
alteração no Sistec de dados que podem gerar impactos 
físicos e financeiros sobre o cumprimento do objeto, 
de forma que as prestações de contas de 2011 a 2015 
serão reanalisadas. 

A transparência pública da aplicação dos recursos federais 
não é satisfatória, o que dificulta o acompanhamento da 
execução do Programa pela sociedade. 

Foram efetuadas recomendações para aprimorar a gestão 
da política pública, frente aos aspectos abordados neste 
trabalho, cujas providências serão monitoradas pela CGU.

QUAL fOI O TRABALhO REALIzADO?

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513, de 26 
de outubro de 2011, pelo Ministério da Educação (MEC), 
foi examinado por meio de Avaliação da Execução de 
Programas de Governo, conforme determinado pelo 
inciso I, do artigo 74, da Constituição Federal.

POR QUE O TRABALhO fOI REALIzADO?

O Pronatec inovou a educação profissional no país, na 
medida em que promove parcerias com entidades públicas 
e privadas especializadas para a oferta de cursos gratuitos 
de qualificação profissional e tecnológica, de acordo com 
as necessidades do mercado de trabalho local.

O Programa tem como objetivo, dentre outros, 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, bem como 
estimular a articulação entre a política de educação 
profissional e tecnológica e as políticas de geração de 
trabalho, emprego e renda.

Cinco iniciativas integram as ações do Pronatec: 
Expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica; Programa 
Brasil Profissionalizado; Rede e-Tec Brasil; Acordo 
de Gratuidade com os Serviços Nacionais de 
Aprendizagem; e Bolsa-Formação. O escopo do 
presente trabalho foi o Pronatec Bolsa-Formação 
(Ação Orçamentária 20RW).

Desde 2011, foi provisionada para a Ação Orçamentária 
20RW, em leis orçamentárias, uma quantia superior 
a R$ 14,6 bilhões. Os recursos federais efetivamente 
pagos atingiram o montante de R$ 11,3 bilhões (77%), 
de 2011 a setembro de 2017. 

Do total de 6.102.787 vagas planejadas para o Pronatec 
Bolsa-Formação de 2011 a 2016, 4.659.309 (76%) 
foram ofertadas, conforme informação do gestor. 
Destaca- se que 2014 foi o exercício de maior execução 
física, com a oferta de 1.921.703 vagas (93%).
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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas 
atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam 
atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, 
à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 
transparência da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução de 
Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das 
medidas nele recomendadas. 

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.
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Sumário-Executivo

Objetivo do Programa

 O Programa 2080 – Educação de Qualidade Para Todos apresenta cinco objetivos que 
visam, em cooperação federativa, à ampliação do acesso à educação básica de qualidade; ao 
fortalecimento da formação e da valorização dos profissionais da educação; à ampliação da 
educação profissional e tecnológica e da educação superior de qualidade; e ao aprimoramento 
dos processos de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de ensino. Todos os objetivos, 
metas e iniciativas visam ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação 
ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da 
inclusão e em consonância com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

finalidade da Ação

 A Ação 20RW – Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica tem como 
finalidade a oferta de vagas gratuitas, por intermédio da Bolsa-Formação, em cursos de 
educação profissional e tecnológica de nível técnico e de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, por instituições das redes públicas e privadas e pelos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, 
beneficiários dos programas federais de transferência de renda e demais públicos prioritários 
conforme a legislação vigente, por meio da transferência de recursos aos ofertantes em valor 
correspondente ao custo total por estudante e pagamento de mensalidades no caso das redes 
privadas. Além disso, custeio de despesas com monitoramento e avaliação dos programas de 
Formação Profissional, Científica e Tecnológica.

Como acontece

 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec foi instituído 
pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, em resposta à demanda da sociedade pela 
ampliação das oportunidades de formação profissional. Inserido na agenda estratégica de 
governo, o Pronatec, modalidade Bolsa-Formação, visa a garantir maior sustentabilidade e 
continuidade das políticas públicas sociais desenvolvidas pelo governo brasileiro, a partir da 
oferta de bolsas em cursos presenciais de qualificação profissional em redes de ensino públicas 
e privadas e nos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA), sem prescindir da assistência 
estudantil plena aos beneficiários do Programa. 
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O público-alvo prioritário da Bolsa-Formação são os estudantes do ensino médio da rede 
pública, inclusive da educação de jovens e adultos, os trabalhadores, os beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda, entre outros que atenderem a critérios previstos 
no âmbito do Plano Brasil sem Miséria. As vagas que não forem ocupadas pelos públicos 
prioritários poderão ser preenchidas por outros públicos.

Dois tipos de bolsas-formação podem ser concedidos aos alunos, respeitadas as diretrizes 
curriculares do MEC: 

•	 a Bolsa-Formação Trabalhador destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda para a realização de cursos de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional (FIC), de no mínimo 160 horas-aula; e 

•	 a Bolsa-Formação Estudante destinada ao estudante regularmente matriculado no 
ensino médio público ou àquele que já tenha concluído o ensino médio. É ofertada por 
meio de cursos técnicos de 800, 1.000 ou 1.200 horas-aula.

A bolsa-formação, no valor total de R$ 10,00 hora-aluno, não visa à transferência de recursos 
ao aluno matriculado, mas à cobertura integral de despesas do estudante com o curso, inclusive 
da assistência estudantil. A assistência estudantil pode ser na forma de auxílio financeiro, oferta 
direta de transporte e de refeição de qualidade.

Como atores do programa, representado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), compete ao Ministério 
da Educação (MEC), entre outros: planejar, formular, coordenar e avaliar a oferta da Bolsa-
Formação; cooperar com os parceiros demandantes, garantindo apoio à sua articulação com 
os parceiros ofertantes; realizar o processo de pactuação de vagas entre parceiros ofertantes e 
demandantes e aprovar as vagas pactuadas, mediante prévia homologação. 

Além disso, é responsabilidade deste Ministério monitorar e avaliar a realização dos cursos; 
articular as redes de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), promover a 
interlocução destas com outros Ministérios e órgãos públicos; desenvolver, manter e atualizar 
o sistema informatizado para a gestão da Bolsa-Formação, denominado Sistema Nacional 
de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec); organizar a oferta de cursos 
priorizando a demanda por formação profissional, com base nas especificidades expressas 
pelos parceiros demandantes.

Os parceiros demandantes e ofertantes que voluntariamente aderiram ao Pronatec Bolsa-
Formação são listados, a seguir,.
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Quadro 1: Parceiros Demandantes e Ofertantes da Bolsa-Formação

Parceiros demandantes Parceiros ofertantes

Ministério das Comunicações;
Ministério da Defesa;

Ministério do Desenvolvimento Agrário;
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior;
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome;
Ministério da Cultura;

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ministério da Justiça;

Ministério Trabalho e Previdência Social;
Ministério do Turismo;

Ministério do Meio Ambiente;
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 

Presidência;
Secretaria de Direitos Humanos;

Ministério da Saúde;
Ministério da Educação;

Secretarias estaduais e distrital de educação.

Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica;

Instituições de ensino públicas das redes 
estaduais, distrital e municipais 

precipuamente dedicadas à educação 
profissional e tecnológica;

Instituições de Ensino Superior – IES e escolas 
técnicas de nível médio privadas devidamente 

habilitadas pelo MEC; e
Instituições dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, 

SENAT).

Fonte: Sítio eletrônico do Ministério da Educação em 26/09/2017 - http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/ 

Em síntese, a execução do Pronatec segue as etapas: pactuação e transferência de recursos; 
oferta de turmas e pré-matrícula; matrícula; realização do curso e emissão dos certificados; 
conciliação das vagas e prestação de contas; e monitoramento e avaliação.

Volume de recursos envolvidos

 O Pronatec Bolsa-Formação, desde a sua criação em 2011, foi executado por meio da 
Ação 20RW - Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica. A previsão e execução 
orçamentária dessa Ação nos exercícios de 2011 a 2017 são as constantes na Tabela a seguir:

Tabela 1: Previsão e execução orçamentária 
da Ação 20RW - Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica

Exercício Dotação Inicial Dotação 
Atualizada

Despesas 
Empenhadas

Despesas 
Liquidadas

Despesas 
Pagas

2011 0 460.530.000,00 459.602.953,70 442.602.969,31 208.715.615,60

2012 1.250.847.374,00 1.251.774.420,00 1.239.515.479,14 1.187.096.818,70 1.180.721.242,68

2013 2.398.188.000,00 2.889.484.534,00 2.753.473.655,76 2.611.594.393,48 2.596.559.369,13

2014 2.801.671.577,00 3.611.295.589,00 3.601.784.756,69 3.546.522.995,54 3.536.134.474,67

2015 4.022.776.000,00 3.912.505.881,00 3.513.640.048,27 2.467.064.364,34 2.439.323.143,75

2016 1.640.000.000,00 1.740.574.462,00 1.595.905.753,28 1.271.104.712,79 1.261.973.306,60

2017 805.400.000,00 805.341.669,00 333.347.533,19 101.061.897,78 99.688.288,23

Total 12.918.882.951,00
14.671.506.555,00 

(100%)
13.497.270.180,03 

(92%)
11.627.048.151,94 

(79%)
11.323.115.440,66 

(77%)

Fonte: Tesouro Gerencial, extração em 29 de setembro de 2017.
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Os dados sobre a execução física da Ação 20RW para o período de 2011 a 2016 são apresentados 
a seguir:

Tabela 2: Meta física: vagas planejadas x executadas

Exercício
Meta Física (vagas ofertadas)

Planejado Executado %

2011 186.691* 23.158 12

2012 1.365.842* 677.443 50

2013 2.028.961** 1.659.366 82

2014 2.062.498** 1.921.703 93

2015 335.3322 292.587 87

2016 123.4632 85.052 69

Total 6.102.787 4.659.3091 76
1Executado = matrículas realizadas. Indicador: 3306, dados de 30/01/2017 

2Extrato de Pactuação 2015 e 2016 Publicado no http://portal.mec.gov.br/pronatec/publicacoes
*Indicador 709 – Bolsa Formação: Vagas pactuadas pelos ofertantes – Encerrado em 2013, dados de 03/11/2013

**Relatório de Pactuação 2013 e 2014, disponíveis no Sistec
Fonte: Meta Física: informação do Gestor por meio do Ofício nº 45/2017/

GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09 de fevereiro de 2017

Do total de 6.102.787 vagas planejadas para o período, 4.659.309 (76%) foram ofertadas, 
conforme informação do gestor. Destaca-se que em 2014 houve a oferta de 1.921.703 vagas 
(93%), exercício de maior execução da meta física prevista do Programa. 

A Tabela a seguir demonstra a participação de cada rede ofertante no quantitativo de matrículas 
do Pronatec Bolsa-Formação de 2011 a 2016, conforme informação do gestor.

Tabela 3: Participação de cada rede ofertante nas matrículas do Pronatec Bolsa-Formação

Ofertante/Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Rede Federal 1.338 91.965 244.197 282.113 57.848 36.176 713.637

Redes Estaduais 0 33.420 84.568 95.701 35.998 25.157 274.844

Instituições Municipais 0 0 1.036 3.131 1.089 130 5.386

SENAC 9.885 211.218 428.092 406.950 37.360 149 1.093.654

SENAI 11.935 310.978 621.338 605.905 89.293 23.440 1.662.889

SENAR 0 23.610 43.415 59.718 23.721 0 150.464

SENAT 0 6.252 89.266 100.658 1.249 0 197.425

Escolas Técnicas Privadas 0 0 27.578 128.540 29.016 0 185.134

IES Privadas 0 0 119.876 238.987 17.013 0 375.876

TOTAL 23.158 677.443 1.659.366 1.921.703 292.587 85.052 4.659.309

Fonte: Ofício nº 45/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09 de fevereiro de 2017, dados de 30/01/2017
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Com base nos dados citados, seguem os percentuais totais de matrículas por rede ofertante 
para o período de 2011 a 2016.

Gráfico1: Percentual total de matrículas por rede ofertante do Pronatec Bolsa-Formação 
para o período de 2011 a 2016

Fonte: Ofício nº 45/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09 de fevereiro de 2017, dados de 30/01/2017

Questões Estratégicas

 As ações de controle foram planejadas para a avaliação da execução da Ação de Governo 
contemplando os seguintes aspectos:

1. O valor definido para a Bolsa-formação é compatível com os preços de mercado? 

2. há compatibilidade entre as vagas pactuadas e as vagas ofertadas em cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional (fIC) e em cursos técnicos 
concomitantes? 

3. Os alunos matriculados atendem às condicionalidades do Programa?

4. As instituições de ensino estão aderentes aos critérios de qualidade de ensino, 
estabelecidos nos regulamentos do Pronatec Bolsa-formação?

4.1. Os alunos recebem a assistência estudantil de forma regular?

4.2. Os alunos dispõem de acompanhamento pedagógico regular?

4.3. Os alunos dispõem de ações de monitoramento e estímulo à permanência? 
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4.4. Os insumos necessários para participação nos cursos são gratuitos e úteis?

4.5. Os docentes possuem formação e experiência compatíveis com as atividades 
desenvolvidas no Programa?

5. A execução financeira dos recursos ocorre de forma adequada?

5.1. Há controle da prestação de contas? 

5.2. Há transparência e regularidade na aplicação dos recursos pelos parceiros ofertantes?

6. Os mecanismos para avaliação dos resultados do Programa são adequados?

Conclusões e recomendações

 O presente trabalho foi realizado a partir da compilação dos dados das auditorias 
realizadas no Pronatec Bolsa-Formação, no período de 2013 a 2017. Foi  avaliada  atuação do 
MEC, por intermédio da Setec, à qual compete a coordenação e a gestão do Pronatec Bolsa-
Formação; e do FNDE, que é responsável pela operacionalização financeira desse Programa.

Ademais, foram avaliados quesitos de qualidade de ensino definidos pela legislação do Programa 
para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnologia - RFEPCT, tendo sido 
auditados dezessete Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Foram efetuadas recomendações específicas para a Setec, para o FNDE e para os Institutos 
auditados no sentido de adotar as medidas necessárias ao saneamento das falhas verificadas.

Da análise dos resultados dessas auditorias, foram obtidas as seguintes conclusões:

1. O valor definido para a bolsa-formação é compatível com os preços de mercado?

Ao analisar o método de cálculo utilizado para definição do custo médio da bolsa, evidenciou-se 
que as planilhas de preços dos ofertantes são genéricas, agregadas por Estado e não detalhadas 
por custos unitários. Além disso, as especificidades de cada curso ofertado são desconsideradas, 
quais sejam, eixo tecnológico, modalidade do curso e complexidade da infraestrutura necessária 
para a oferta do curso, em desconformidade com o artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.513/2011.

Considerando as evidências apresentadas, conclui-se que o valor-padrão de R$ 10,00 hora-
aluno para custeio da bolsa-formação carece de metodologia para a definição dos itens que 
o compõem, apresentando risco de realização de pagamentos por valores superiores aos 
praticados pelo mercado.
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Foram identificados dois riscos decorrentes do fato de a metodologia de cálculo não levar em 
consideração as especificidades de cada curso ofertado: a rede ofertante tende a não priorizar 
o atendimento às demandas dos Ministérios e Secretarias Estaduais e a ofertar cursos de menor 
custo e que exigem baixa qualificação dos professores.

Desse modo, recomendou-se ao gestor federal desenvolver metodologia de cálculo do valor 
da hora-aluno, utilizando, como base, orçamento detalhado e padronizado, considerando as 
especificidades de cada curso ofertado. A Setec se comprometeu a discutir e aperfeiçoar essa 
metodologia de cálculo. 

2. há compatibilidade entre as vagas pactuadas, homologadas pela Setec e as vagas 
ofertadas?

Os processos de pactuação pelos demandantes e ofertantes, de homologação da pactuação 
pela Setec e de oferta de vagas pelas redes de ensino não guardavam consonância entre si, por 
dois motivos: (1) Enquanto ministérios/secretarias demandantes e redes de ensino ofertantes 
pactuavam número de vagas em cada curso, a Setec convertia as vagas em horas-aula no 
momento da homologação. Como a homologação é a base de cálculo para a realização das 
transferências e análise da prestação de contas, as redes de ensino são desobrigadas a prestar 
contas por curso pactuado, prestam contas por matrículas, em horas-aula realizadas; e (2) A 
Setec homologava menos da metade do universo das pactuações, fazendo com que as redes de 
ensino tivessem ampla margem de discricionariedade na conversão das horas-aula homologadas 
em cursos definidos na pactuação.

Esse mecanismo distancia a rede de ensino do compromisso de atender as necessidades 
por mão-de-obra qualificada dos demandantes, o que se denomina de prevalência da lógica 
ofertista. Assim, recomendou-se à Setec reavaliar o processo de homologação, convertendo-o 
em número de vagas em cada curso, bem como estabelecer critérios objetivos de priorização 
dos cursos pactuados, inclusive por região, uma vez que a Secretaria tem a função de cooperar 
com o parceiro demandante no atendimento de suas necessidades.

A Setec procedeu com algumas alterações nesse processo, incluindo a publicação dos 
extratos de pactuação informando as vagas homologadas. No entanto, ainda assim, observou-
se divergência na comparação entre o Mapa de Demandas Identificadas - MDI e o extrato 
de pactuação, evidenciando, para o exercício de 2015, cursos não demandados que foram 
homologados e vagas homologadas em número superior ao demandado. 

Não obstante a alteração do processo de pactuação, a Setec não repassa o total dos recursos 
orçamentários/financeiros referentes ao universo das vagas homologadas. Desse modo, a 
instituição ofertante passou a ter discricionariedade na escolha das vagas a serem ofertadas 
entre as vagas pactuadas com os recursos recebidos, podendo prevalecer, mais uma vez, a 
lógica ofertista na execução do Programa.
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Quanto à existência de critérios de priorização dos cursos pactuados, para a pactuação de 2014 
as exigências listadas não foram suficientes para justificar a escolha dos cursos a serem ofertados. 
Em relação ao exercício de 2015, embora no portal do Pronatec informasse que os critérios 
adotados na pactuação estariam na Nota Informativa nº 377/2014, não foram informados quais 
seriam os critérios que a Setec utilizaria para priorizar as vagas. E para os exercícios de 2016 e 
2017, não foram identificados os critérios de priorização.

Então, diante da falta de compatibilidade entre as vagas pactuadas, homologadas pela Setec e 
ofertadas, bem como falta de transparência dos critérios de priorização dos cursos ofertados, 
recomendou-se à Setec reavaliar o processo de homologação, convertendo-o em número 
de vagas em cada curso, bem como estabelecer critérios objetivos de priorização dos cursos 
pactuados, inclusive por região, uma vez que a Secretaria tem a função de cooperar com o 
parceiro demandante no atendimento de suas necessidades. 

3. Os alunos matriculados atendem às condicionalidades do programa?

Verificou-se que o MEC carecia de mecanismos de controle que garantisse a concessão de 
bolsas a canditatos aderentes às condicionalidades do Programa. 

Em 2013 foram identificadas as seguintes situações: 326 alunos menores de 14 anos; 55 alunos 
com mais de 3 cursos FIC por ano; 1 aluno registrado no Sistema de Controle de Óbito 
(Sisobinet); 4.942 matrículas em cursos com período e turnos sobrepostos que envolveram 
o Senai, o Senac e o Senar, dentre essas, 1.342 (27%) referiam-se a matrículas em cursos 
concomitantes realizados por ofertantes distintos, sendo que ao menos um era uma entidade 
do SNA; matrícula de alunos que já possuíam pelo menos uma matrícula ativa em curso 
ministrado pela própria instituição (2.311 matriculados no Senai; 1.126 no Senac e 163 no 
Senar nessa situação); 2143 alunos contabilizados em duplicidade no mesmo curso mas em 
programas distintos, ou seja, contabilizados tanto como aluno do Pronatec Bolsa-Formação, 
quanto como aluno do Acordo de Gratuidade.

Foi observado, por meio de análise da base de dados do Sistec, exercício de 2016, que, 
após a implantação dos controles recomendados pela CGU, houve redução/saneamento das 
inconsistências relacionadas às condicionalidades. Em 2016 foram verificadas 4 matrículas de 
bolsistas na condição de 0 a 13 anos; nenhum caso de mais de 4 matrículas em cursos FIC, no 
ano; e 11 registrados no Sisobnet.

Em relação às matrículas contabilizadas em duplicidade no Acordo de Gratuidade e no Pronatec 
Bolsa-Formação, em 3 de julho de 2017, a Setec informou que, desde 2016, as instituições 
do Sistema S são obrigadas a inserir diretamente no Sistec os dados de seus beneficiários do 
Acordo de Gratuidade.

A Unidade informou que o Sistec atualmente não permite mais de quatro matrículas em cursos 
FIC no ano e não aceita alunos menores de quatorze anos. Além disso, foi mencionado que 
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setores do MEC e dos órgãos responsáveis pelo Sisobnet estão em tratativas para permitir a 
consulta online no Sistec à base de óbitos. Assim, a Setec adotou medidas para mitigar/sanear 
as inconsistências verificadas. 

4. As instituições de ensino estão aderentes aos critérios de qualidade de ensino, 
estabelecidos nos regulamentos do Pronatec Bolsa-formação?

Foram realizadas auditorias em dezessete instituições da rede federal de EPCT para avaliar 
os quesitos estabelecidos nos regulamentos do Programa: prestação regular de assistência 
estudantil, concessão de material didático gratuito, compatibilidade da formação e da experiência 
profissional dos docentes com as atividades desenvolvidas no Programa e acompanhamento 
pedagógico, além de ter sido abordada a existência de ações de monitoramento e estímulo à 
permanência do aluno.

4.1. Os alunos recebem a assistência estudantil de forma regular?

Do total de 581 alunos, 467 receberam auxílio transporte (80,37%) e 421, auxílio alimentação 
(72,46%). O fornecimento, entretanto, foi intempestivo em doze institutos, tendo sido 
justificado pelo atraso no repasse do MEC às instituições, comprovado mediante consulta ao 
Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi. 

Além disso, o valor destinado à assistência estudantil é definido por ato discricionário dos 
institutos e não há parâmetro na legislação que estabeleça metodologia de cálculo e limite 
mínimo para essa assistência estudantil. Verificou-se a adoção de valores diferentes entre os 
institutos, tendo sido, na maioria dos casos, de R$2,00 por hora-aula.

Recomendou-se à Setec estabelecer diretrizes para a prestação de assistência estudantil, 
definindo prazo para fornecimento. 

4.2. Os alunos dispõem de acompanhamento pedagógico regular?

Sete instituições realizam ações de acompanhamento pedagógico, como reforço no ensino, 
monitoria, plantão tira-dúvidas, orientação, aconselhamento, entre outros, enquanto dez 
instituições não oferecem essas atividades com vistas a melhorar o nível de aprendizado dos 
alunos. Configura-se como boa prática de gestão estabelecer diretrizes para a execução dessas 
atividades, que poderia ser realizada por meio da elaboração de projeto de acompanhamento 
pedagógico formalmente instituído. 

4.3. Os alunos dispõem de ações de monitoramento e estímulo à permanência? 

Em dez dos dezessete institutos auditados foram verificadas ações de monitoramento de 
evasão e estímulo à permanência do aluno, entretanto, quando existentes, essas ações não são 
padronizadas, inclusive dentro da mesma instituição. Dessa forma, considera-se boa prática 
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de gestão realizar o diagnóstico da situação, avaliar as ações de monitoramento da evasão e 
estímulo à permanência do aluno,  identificar ferramentas e estratégias para aperfeiçoar os 
trabalhos, bem como regulamentar essas ações e dar publicidade.

4.4. Os insumos necessários para a participação nos cursos são gratuitos e úteis?

Houve fornecimento de material didático gratuito (livros, apostilas, etc.) em dezesseis 
instituições avaliadas. De 763 alunos entrevistados, 633 (82,96%) informaram o recebimento 
de material didático. A maioria dos alunos confirmou o fornecimento de material didático 
no início do curso (465 de 633, que corresponde a 73,45%). Do total de entrevistados, 
572 (74,96%) confirmaram o recebimento de material escolar gratuito. Os materiais foram 
entregues no início do curso em treze institutos. O fornecimento intempestivo ou parcial e a 
falta de materiais didáticos e escolares gratuitos aos alunos foram atribuídos pelos gestores ao 
atraso na liberação de recursos financeiros pelo MEC.

Observou-se a ausência de laboratórios para aulas práticas no IFS, IFPR e IFMS. De 763 alunos 
entrevistados, 351 (46%) informaram que podem solicitar livros na biblioteca e 430 (56,35%) 
informaram que a escola oferece computadores com acesso à internet para estudos e pesquisas, 
enquanto que a resposta negativa para essas questões foi de, respectivamente, 204 (26,73%) 
e 260 (34%). 

Não houve cobrança de taxas, mensalidades ou outras contribuições aos estudantes nas 
instituições auditadas, com exceção do IFMA (de 93 alunos, nove informaram que sim) e IFMS 
(de 48, um declarou que sim). No IFMA, verificou-se o pagamento de taxas pelos alunos para 
o fornecimento de uniformes. Assim, depreende-se que a maioria dos institutos forneceu 
insumos gratuitos e necessários para a participação nos cursos.

4.5. Os docentes possuem formação e experiência compatíveis com as atividades 
desenvolvidas no Programa?

Em dezesseis instituições auditadas constatou-se que a seleção dos professores, servidores da 
rede federal, é feita por meio de edital institucional de extensão. A seleção para professores que 
não sejam servidores da rede federal é feita por meio processo público simplificado, definido 
por edital, nos dezessete institutos auditados. 

Constatou-se a existência de critérios formalizados para comprovação da capacidade técnica 
e formação adequada no que se refere a seleção desses professores. Portanto, os docentes da 
rede federal de EPCT apresentaram formação e experiência compatíveis com as atividades 
desenvolvidas no âmbito do Pronatec.

Ao contrário da Rede Federal, as redes públicas estaduais e municipais, os SNA e a rede privada 
não possuem regramento para disciplinar a contratação dos profissionais que prestam serviços 
no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação, sendo necessária essa normatização. 
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5. A execução financeira dos recursos ocorre de forma adequada?

5.1. Há controle da prestação de contas?

Verificou-se que a apresentação da prestação de contas das instituições ofertantes e sua análise 
não ocorrem de forma tempestiva. Somente a partir da emissão da Nota Técnica nº 47/2016/
CGDM/DIR/SETEC, de 5 de maio de 2016, que foi apresentada a metodologia utilizada para 
avaliar o cumprimento do objeto das instituições ofertantes do Pronatec/Bolsa-Formação, 
referentes aos exercícios de 2011 a 2015. 

Foram identificadas as seguintes falhas relacionadas ao processo de prestação de contas: falta 
de informações dos ofertantes que prestam contas pelo SiGPC; falta de compatibilidade entre 
o fluxo do termo de execução descentralizada descrito em legislação específica e da prestação 
de contas do Pronatec Bolsa-Formação referente à rede federal de EPCT; não identificação das 
despesas que não podem ser financiadas com recursos da Bolsa-Formação para subsidiar a análise 
da prestação de contas, ainda que de forma não exaustiva; as informações do parecer não refletem 
com suficiência a análise técnica da Setec sobre o cumprimento do objeto, como a emissão de 
parecer pelo cumprimento parcial do objeto sem a execução de hora-aluno pelos ofertantes.

Ademais, constatou-se elevado saldo remanescente de recursos da rede estadual, municipal 
e distrital ao fim dos exercícios de 2012 a 2015, totalizando R$ 32.772.947,17, em 31 de 
dezembro de 2015, o que representa 52% do valor repassado. Fato que demonstra fragilidade 
no monitoramento da execução do programa por parte da Setec.

Após a realização das análises técnica e financeira das prestações de contas de 2011 a 2015, 
a Setec publicou a Portaria nº 41/2016 definindo novo prazo para que os ofertantes solicitem 
alterações do status de matrículas e situação das turmas concluídas até setembro de 2016 
no Sistec, sistema utilizado para a comprovação da efetiva realização dos cursos e análise 
das prestações de contas. Dessa forma, a análise de 22 instituições ofertantes serão revistas, 
considerando as alterações de dados no Sistec, que geram impactos físicos e financeiros quanto 
ao cumprimento do objeto do programa.

Assim, é necessário o aprimoramento do Sistec, pois o sistema ainda não possui funcionalidade 
de emissão de relatórios gerenciais e extração de dados pela área técnica da Setec; ferramenta 
de confirmação de frequência (implementado apenas para a rede privada, conforme informação 
no portal do Pronatec) e de reconfirmação de matrícula. A inexistência desses instrumentos 
impacta na aferição do cumprimento do objeto para fins de prestação de contas do Programa.

5.2. Há transparência e regularidade na aplicação dos recursos pelos parceiros ofertantes?

Ao se verificar a divulgação dos recursos repassados para os ofertantes e das prestações de 
contas, incluindo as informações apresentadas pelos ofertantes sobre a execução do objeto, 
concluiu-se que há fragilidades.
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Quanto aos ofertantes da rede estadual, municipal e distrital, a transparência das informações 
é parcialmente assegurada pela disponibilização para consulta no sítio eletrônico do FNDE. As 
transferências de recursos podem ser identificadas em consulta pública ao Sistema Integrado 
de Gestão Financeira – Sigef e as informações sobre a prestação de contas estão disponíveis no 
SiGPC, mas os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos não estão disponíveis 
(notas fiscais, matrículas realizadas, etc.) e há despesas sem detalhamento dos serviços.

No tocante aos ofertantes da rede federal a transparência dos valores repassados e das 
prestações de contas carece de aprimoramento, tendo em vista que o Sistema Integrado de 
Administração Financeira - Siafi e o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
- Simec não são de acesso público, além das informações no Simec não estarem atualizadas 
(não há registro da análise das prestações de contas: pareceres técnicos e financeiros).

Ademais, a forma como os ofertantes da rede estadual, municipal e distrital e da rede federal 
prestam contas não permite aferir quais os cursos e as vagas foram ofertados com os recursos 
gastos.

6. Os mecanismos para avaliação dos resultados do Programa são adequados?

Em auditorias anteriores, realizadas pela CGU, foi constatado que a Setec não possuía metas 
e indicadores para avaliar os resultados do Pronatec Bolsa-Formação e conduzir a execução 
dessa política pública. 

A Setec confirmou que não realiza a avaliação dos resultados do Pronatec, no entanto há 
avaliação dos parceiros demandantes sobre o alcance do programa em suas políticas públicas 
específicas. 

Foram constatadas falhas no monitoramento, supervisão e avaliação do Pronatec Bolsa-
Formação relacionadas à insuficiência de indicadores e não comprovação da realização de 
avaliações in loco nas instituições ofertantes. O Índice Institucional de Conclusão – IC, definido 
na Portaria nº 817/2015, não está sendo aplicado, em que pese a definição normativa para 
realizar o cálculo do indicador a partir de 2016 e, baseando-se na análise dos resultados, 
promover a compensação da carga horária no exercício subsequente ao repasse ou a devolução 
dos recursos pela instituição de ensino. 

A Secretaria informou que instituirá grupo de trabalho para orientar o ofertante a definir a 
metodologia e realizar pesquisa de avaliação de egressos, conforme define o art. 22 da Portaria 
MEC nº 817/2015. Entretanto, não se verificou a adoção dessa medida.

Evidenciou-se ausência de atuação por parte dos órgãos da estrutura de governança relacionados 
à educação profissional e tecnológica. A criação e atuação dos conselhos e comitês teria papel 
relevante para aprimorar a atuação da Setec/MEC como gestora da política de Educação 
Profissional e Tecnológica, na qual está inserido o Pronatec Bolsa-Formação. 
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Verificou-se, ainda, a necessidade de padronização do conceito de evasão. Por se tratar de 
questão relevante e de definição complexa, a Setec deve empreender esforços para padronizar 
o conceito de evasão respeitando as peculiaridades dos tipos de cursos ofertados no Pronatec 
Bolsa-Formação e formalizar indicadores que possibilitem a análise quantitativa e qualitativa 
sobre o tema.

Benefícios obtidos

 Espera-se que o atendimento das recomendações emitidas por esta CGU durante 
os trabalhos de avaliação da execução do Pronatec Bolsa-Formação possa contribuir para a 
obtenção dos seguintes benefícios:

•	 Custo da bolsa-formação compatível com as especificidades de cada curso ofertado;

•	 Oferta de cursos de acordo com as necessidades de qualificação do mercado de trabalho 
local;

•	 Tempestividade no fornecimento de assistência estudantil aos alunos;

•	 Aprimoramento dos normativos e controles relacionados à prestação de contas do 
Programa;

•	 Finalização das prestações de contas do programa e ressarcimento ao erário dos 
recursos provenientes das despesas impugnadas;

•	 Obtenção de informações fidedignas sobre a execução do Programa e cumprimento 
das condicionalidades do público alvo, a partir do aperfeiçoamento do Sistec;

•	 Ressarcimento ao erário dos recursos pagos indevidamente para os casos em que sejam 
confirmadas as situações inconsistentes de matrículas identificadas no Sistec;

•	 Ampliação da quantidade e qualidade das informações disponibilizadas à sociedade; e

•	 Melhoria no monitoramento da execução do programa e avaliação de seus resultados, 
baseadas em metodologia gestão de riscos.

Cabe ressaltar que esses benefícios serão percebidos quando da verificação das providências 
implementadas em relação às recomendações expedidas.
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1. Introdução

 O Programa 2080 – Educação de Qualidade Para Todos apresenta cinco objetivos que 
visam, em cooperação federativa: 

•	 à ampliação do acesso à educação básica de qualidade; 

•	 ao fortalecimento da formação e da valorização dos profissionais da educação; 

•	 à ampliação da educação profissional e tecnológica e da educação superior de qualidade; e 

•	 ao aprimoramento dos processos de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas 
de ensino. 

Todos os objetivos, metas e iniciativas visam ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva 
da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da 
diversidade e da inclusão e em consonância com as metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Educação (PNE) 2014-2024.

A Ação 20RW – Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica tem como finalidade a 
oferta de vagas gratuitas, por intermédio da Bolsa-Formação, em cursos de educação profissional 
e tecnológica de nível técnico e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, 
por instituições das redes públicas e privadas e pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, 
prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos programas 
federais de transferência de renda e demais públicos prioritários conforme a legislação vigente, 
por meio da transferência de recursos aos ofertantes em valor correspondente ao custo total 
por estudante e pagamento de mensalidades no caso das redes privadas. 

Inserido na agenda estratégica de governo, o Pronatec Bolsa-Formação visa a garantir maior 
sustentabilidade e continuidade das políticas públicas sociais desenvolvidas pelo governo 
brasileiro, a partir da oferta de bolsas em cursos presenciais de qualificação profissional em 
redes de ensino públicas e privadas e nos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA), sem 
prescindir da assistência estudantil plena aos beneficiários do Programa. 

O público-alvo prioritário da Bolsa-Formação são os estudantes do ensino médio da rede 
pública, inclusive da educação de jovens e adultos, os trabalhadores, os beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda, entre outros que atenderem a critérios previstos 
no âmbito do Plano Brasil sem Miséria. As vagas que não forem ocupadas pelos públicos 
prioritários poderão ser preenchidas por outros públicos.

Dentre os atores envolvidos no Pronatec Bolsa-Formação, representam o Ministério da 
Educação a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). 
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A Setec, dentre outras funções elencadas na Portaria nº 817/2015, é responsável por:

•	 planejar, formular, coordenar e avaliar as políticas relacionadas à oferta da Bolsa-Formação; 

•	 cooperar com os parceiros demandantes de vagas, apoiando sua articulação com os 
parceiros ofertantes; 

•	 realizar o processo de pactuação de vagas entre parceiros ofertantes e demandantes 
e aprovar as vagas pactuadas, mediante prévia homologação e acompanhar a efetivação da 
oferta por parte dos parceiros ofertantes; 

•	 monitorar e avaliar a realização dos cursos e a frequência dos estudantes matriculados 
nos cursos ofertados por meio da Bolsa-Formação; 

•	 aprovar os valores da Bolsa-Formação, para pagamento às instituições privadas; 

•	 calcular o montante de recursos financeiros a ser repassado a cada parceiro ofertante 
das instituições públicas e dos SNA e dar publicidade aos valores devidos; 

•	 solicitar ao FNDE a efetivação do repasse de recursos às instituições públicas e aos SNA, 
indicando os valores a serem repassados a cada parceiro ofertante, bem como o pagamento 
das mensalidades dos beneficiários matriculados e frequentes em cursos técnicos ofertados 
por instituições privadas, mediante confirmação de frequência desses beneficiários; 

•	 realizar, a qualquer tempo, procedimentos de supervisão, monitoramento e avaliação 
das ofertas da Bolsa-Formação, das unidades de ensino ofertantes e dos processos de 
seleção realizados pelos demandantes; 

•	 emitir parecer sobre os relatórios de cumprimento de objeto da execução da Bolsa-
Formação apresentados ao FNDE pelos parceiros ofertantes; e

•	 dar publicidade aos atos relativos à Bolsa-Formação por meio do portal eletrônico do 
Pronatec, incluindo os critérios de pactuação adotados e o extrato do resultado de cada 
processo de pactuação.

O FNDE, conforme disposto na Portaria nº 817/2015, possui atribuições, dentre as quais: 

•	 realizar, a partir de solicitação da Setec, a execução financeira da Bolsa-Formação; 

•	 efetuar a transferência de recursos correspondentes aos valores da Bolsa-Formação 
aos SNA e aos Estados, Municípios, e ao Distrito Federal, ou a instituições de educação 
profissional e tecnológica da administração indireta, estadual, distrital e municipal, bem 
como a descentralização financeira de recursos correspondentes aos valores da Bolsa-
Formação nas instituições da Rede Federal de EPCT, sob solicitação da Setec e de acordo 
com a regulamentação em vigor. 

•	 receber e registrar a prestação de contas dos recursos transferidos às instituições 
estaduais, distrital e municipais e aos SNA ofertantes, 

•	 efetuar a análise e emitir parecer de conformidade e financeira, e encaminhá-la à Setec 
para que esta se manifeste acerca da consecução do objeto e objetivos da Bolsa-Formação; e 

•	 efetivar o pagamento das mensalidades dos estudantes beneficiários da Bolsa-Formação 
em cursos técnicos ofertados por instituições privadas, mediante solicitação da Setec.
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Além da Setec e do FNDE, listam-se a seguir, os parceiros demandantes e ofertantes que 
voluntariamente aderiram ao Pronatec Bolsa-Formação.

Quadro 2: Parceiros Demandantes e Ofertantes da Bolsa-Formação

Parceiros demandantes Parceiros ofertantes

Ministério das Comunicações;
Ministério da Defesa;

Ministério do Desenvolvimento Agrário;
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior;
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome;
Ministério da Cultura;

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento;

Ministério da Justiça;
Ministério Trabalho e Previdência Social;

Ministério do Turismo;
Ministério do Meio Ambiente;

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência;

Secretaria de Direitos Humanos;
Ministério da Saúde;

Ministério da Educação;
Secretarias estaduais e distrital de educação.

Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica;

Instituições de ensino públicas das redes 
estaduais, distrital e municipais precipuamente 

dedicadas à educação profissional e tecnológica;
Instituições de Ensino Superior – IES e escolas 
técnicas de nível médio privadas devidamente 

habilitadas pelo MEC; e
Instituições dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT).

Fonte: Sítio eletrônico do Ministério da Educação em 26/09/2017 - http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/ 

O financiamento da União é definido pela Setec/MEC e, atualmente, corresponde ao valor 
de R$ 10,00 por hora-aluno. Destina-se a cobrir todos os encargos educacionais, inclusive a 
assistência estudantil. 

A bolsa-formação não visa à transferência de recursos ao aluno matriculado, mas à cobertura 
integral de despesas do estudante com o curso, sendo vedada a indicação de materiais a serem 
adquiridos junto a terceiros e a cobrança de quaisquer taxas, mensalidades ou contribuições. 

A oferta de cursos por meio da Bolsa-Formação ocorre nas seguintes modalidades:

•	 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 (FIC).

•	 Bolsa-formação Estudante: destinada para cursos de 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.

No âmbito da Bolsa-Formação, são ofertados cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional (cursos FIC) e de educação profissional e tecnológica de nível médio 
(cursos técnicos). 
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Os cursos técnicos podem ser oferecidos nas formas: concomitante, para estudantes em 
idade própria; concomitante ou integrada, na modalidade educação de jovens e adultos; e 
subsequente. 

Os cursos técnicos concomitantes para estudantes em idade própria destinam-se, 
prioritariamente, aos estudantes da rede pública, regularmente matriculados no ensino 
médio no ato da pré-matrícula na Bolsa-Formação. A demanda desses cursos técnicos é, 
prioritariamente, atribuída às secretarias estaduais e distrital de educação, que já possuem o 
público-alvo a ser atendido por esta oferta.

Os cursos concomitantes (destinados a estudantes regularmente matriculados no EJA do 
ensino médio na rede pública) ou integrados (destinam-se a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, e são oferecidos na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única 
para cada estudante), na modalidade educação de jovens e adultos (EJA) são destinados aos 
beneficiários com idade igual ou superior a 18 anos e que não tenham concluído o ensino médio. 

Esses cursos no âmbito da Bolsa-Formação podem ser ofertados somente por instituições 
das redes públicas de educação profissional e dos SNA. Podem ser estabelecidos convênios 
de intercomplementaridade entre os ofertantes e escolas públicas das redes estaduais e 
municipais e, adicionalmente, no caso dos serviços nacionais de aprendizagem (SNA), parcerias 
com instituições dos serviços nacionais sociais (SNS).

Os cursos técnicos subsequentes destinam-se aos beneficiários portadores de certificado de 
conclusão de ensino médio, prioritariamente àqueles que tenham cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 
Podem ser ofertados por instituições das redes públicas de educação profissional, pelos SNA e 
pelas instituições privadas, devidamente habilitadas pelo MEC. 

Os cursos técnicos subsequentes presenciais serão ofertados por meio de edital específico 
editado pela Setec com essa finalidade. Para esses cursos técnicos, o planejamento e oferta de 
vagas é feito por meio de cada edital do Sistema Nacional de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sisutec). 

O Sisutec permite a seleção, pela Setec, de propostas de vagas apresentadas pelas instituições 
ofertantes, levando-se em consideração critérios como: a distribuição regional das vagas, a 
distribuição das propostas por turno, ao valor de hora-aluno apresentado para cada oferta de 
curso; entre outros critérios constantes em edital.

Mecanismo de oferta de cursos fIC e técnicos concomitantes e integrados

A execução do Programa Bolsa-Formação para a oferta de cursos FIC e técnicos concomitantes 
e integrados ocorre nas seguintes etapas: 
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Pactuação entre demandantes e ofertantes, mediada e homologada pela Setec:

A pactuação consiste no acordo entre demandantes e ofertantes sobre quais vagas serão 
abertas, em quais cursos e municípios do país. O processo de pactuação é realizado em duas 
fases: Demanda Identificada e Demanda Potencial.

Na fase da Demanda Identificada, os parceiros demandantes são responsáveis por promover 
um diagnóstico das necessidades de profissionais qualificados, considerando-se o público alvo, 
os cursos, a área geográfica e outros elementos delimitadores de seu segmento específico. 
O resultado deste diagnóstico é consolidado em Mapas de Demandas Específicos de cada 
demandante – MDE, os quais são consolidados em um único mapa de demandas de cursos 
FIC e técnico, denominado Mapa das Demandas Identificadas – MDI. Nessa fase da pactuação, 
somente são aceitas propostas de oferta de vagas que estejam contempladas no MDI.

A fase da Demanda Potencial contempla as articulações locais entre demandantes e ofertantes 
não atendidas pelo MDI. Nesta fase, os ofertantes registram as propostas de ofertas de vagas 
no Sistec e os demandantes avaliam estas propostas. Somente as vagas aprovadas pelos 
demandantes e homologadas pelo MEC poderão ser abertas pelos parceiros ofertantes. Após 
a avaliação do MDE consolidado, o MEC publica o MDI no Sistec, para ser utilizado como 
referência pelos ofertantes para a realização de suas propostas de ofertas.

Homologação das vagas e transferência de recursos:

Após a homologação, a Setec calcula o valor das transferências e elabora Nota Técnica, 
autorizando a realização das transferências pelo FNDE, por meio de sistemas. 

Oferta de turma pelos parceiros ofertantes:

A oferta de turma é o processo pelo qual as instituições de ensino organizam as turmas por cursos 
e locais específicos. A oferta gera a obrigação pela unidade ofertante de efetivamente criar a 
turma, salvo quando menos de metade do número de vagas originalmente previstas for ocupado. 

Pré-matrícula:

A pré-matrícula é o procedimento realizado exclusivamente pela unidade demandante para a 
inserção de um indivíduo em uma turma previamente publicada por uma unidade de ensino e não 
implica na reserva de uma vaga. Os indivíduos pré-matriculados têm sua matrícula confirmada 
por ordem de chegada à unidade de ensino. O número de pré-matrículas realizadas pode ser 
de até duas vezes o número de vagas definidas no ato de criação da turma. As pré-matrículas 
devem ser realizadas pelas unidades demandantes, até 10 dias antes da data de início das aulas. 

O processo de pré-matrículas das turmas exclusivas (aquelas que compreendem um determinado 
público que requer composição de turmas exclusivas em virtude de especificidades de seu 
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perfil) ocorre desde a sua publicação e se encerrará somente após o início das aulas, quando 
decorridos 20% do total de dias letivos do curso de formação inicial e continuada.

Matrícula realizada pela rede de ensino:

É o processo pelo qual a unidade ofertante confirma a matrícula daqueles pré-matriculados 
que nela se apresentarem. Os ofertantes que apresentaram planos de trabalho e tiveram 
suas propostas de vagas aprovadas pela Setec deverão realizar processo seletivo público 
de estudantes. Realizado o processo seletivo, a própria instituição realizará a matrícula do 
beneficiário no Sistec, que deverá assinar o respetivo termo de compromisso.

Realização dos cursos:

É a fase do Pronatec Bolsa-Formação em que as aulas dos cursos são ministradas e prestada a 
assistência estudantil aos beneficiários, por meio dos auxílios alimentação e transporte. Além 
disso, são fornecidos os insumos necessários para a participação nos cursos, dentre os quais 
estão os materiais didáticos, materiais escolares gerais e específicos e uniformes, quando 
adotados pela instituição de ensino. As instituições ofertantes deverão, ainda, promover ações 
de acompanhamento escolar, incluindo o monitoramento de frequência e desempenho escolar. 

Conciliação das vagas no momento da prestação de contas:

É o processo pelo qual o Setec calcula o número de horas-aluno realizadas por meio dos dados 
mantidos no Sistec e determina o saldo credor ou devedor da União em relação ao valor 
inicialmente transferido. As prestações de contas são registradas pelos parceiros ofertantes 
no Sistema de Gestão da Prestação de Contas do FNDE (SiGPC) ou Sistema Integrado de 
Monitormaneto, Execução e Controle do Ministério da Educação – Simec e a documentação 
comprobatória deve ser mantida na instituição de ensino por vinte anos. A Setec realiza a 
análise técnica da prestação de contas enquanto o FNDE, a análise financeira. Na hipótese de 
parecer favorável da Setec e não havendo irregularidades financeiras, o FNDE emitirá parecer 
conclusivo de aprovação das contas. 

Mecanismo de oferta de cursos técnicos subsequentes

Para a oferta de cursos subsequentes, as vagas que serão ofertadas a cada edital do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisutec) são selecionadas a partir das propostas de vagas apresentadas pelas 
instituições ofertantes, levando-se em consideração critérios como: a distribuição regional das 
vagas, a distribuição das propostas por turno, ao valor de hora-aluno apresentado para cada 
oferta de curso; entre outros critérios constantes em edital. São seguidas as etapas: habilitação, 
adesão, edital, proposta de oferta, seleção de propostas, homologação, publicação, inscrições, 
resultado 1ª chamada, matrículas, resultado 2ª chamada, matrículas, inscrições on-line.
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Habilitação da instituição privada:

A habilitação da instituição ofertante, regulamentada pela Portaria MEC nº 160/2013, compete 
à Setec e consiste em coleta de informações para análise institucional, enquadramento em 
requisitos de qualidade definidos pelo MEC e, quando necessário, avaliação in loco. Para se 
submeter ao processo de habilitação, as unidades de ensino deverão formalizar a solicitação 
diretamente no Sistec.

Adesão à bolsa-formação:

A adesão é o processo de vinculação da entidade mantenedora de instituição de ensino privada 
ao Pronatec. A adesão à Bolsa-Formação Estudante será realizada eletronicamente por meio 
do Sistec pelo representante legal da mantenedora e contemplará todas as unidades de ensino 
mantidas, habilitadas nos termos da Portaria MEC nº 160/2013.

Edital:

O planejamento e a oferta de vagas são feitos por meio de edital do Sistema Nacional de 
Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). 

Propostas de oferta: 

Compete à instituição ofertante apresentar proposta de vagas, visando ao atendimento das 
demandas, observadas as condições operacionais e considerando o perfil dos beneficiários, os 
cursos ofertados e a localização geográfica da oferta e a quantidade de vagas. Além disso, cabe 
ao ofertante registrar, no Sistec, as propostas de oferta de vagas, conforme procedimentos 
estabelecidos a cada pactuação ou edital específico, identificando unidade de ensino, inclusive 
se remota ou polo de educação a distância, carga-horária prevista e quantidade de vagas. 

Seleção de propostas:

Oferta de vagas, mediante publicação da turma para processo seletivo (Sisutec).

As vagas que serão ofertadas a cada edital do Sisutec são selecionadas a partir das propostas de 
vagas apresentadas pelas instituições ofertantes, levando-se em consideração critérios como: a 
distribuição regional das vagas, a distribuição das propostas por turno, ao valor de hora-aluno 
apresentado para cada oferta de curso; entre outros critérios constantes em cada edital.

Homologação e Publicação:

Após a seleção das propostas, o parceiro ofertante deverá homologar no Sistec as ofertas de 
vagas selecionadas pela Setec, que publicará as vagas pactuadas.  
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Inscrições: 

Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções. Será considerada válida a 
última inscrição confirmada. Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente 
os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem.

São considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de 
vagas ofertadas pelo Sisutec em cada curso, por modalidade de concorrência. Caso a nota 
do candidato possibilite sua classificação em suas duas opções de vaga, ele será selecionado 
exclusivamente em sua primeira opção.

São feitas duas chamadas sucessivas. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um 
prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga.

Matrícula dos aprovados em 1ª e 2ª chamadas:

Após classificação dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisutec, o candidato precisa 
comparecer à unidade de ensino ofertante do curso desejado, munido de toda documentação 
solicitada, para confirmar sua matrícula. 

Inscrições on-line em vagas remanescentes: 

As vagas remanescentes do processo de seleção unificada serão destinadas ao procedimento 
de inscrições on-line, nos termos da Portaria MEC nº 817/2015.

Repasse de Recursos

Para calcular o valor a ser repassado às instituições a cada exercício, para fomentar a realização 
dos cursos pactuados, a Setec/MEC utiliza: i) a quantidade de vagas planejadas; ii) a carga horária 
dos cursos a serem oferecidos; e iii) o valor da hora-aluno vigente no momento do repasse. 

O repasse de recursos no âmbito da Bolsa-Formação ocorre das seguintes formas:

Repasse por Transferência Direta de Recursos

Os recursos financeiros correspondentes às bolsas-formação são transferidos às instituições de 
educação profissional e tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços 
nacionais de aprendizagem. As transferências de recursos dispensam a realização de convênio, 
acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, observada a obrigatoriedade de prestação 
de contas da aplicação dos recursos. 

Conforme a Resolução CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012, as instituições que receberam 
repasse por transferência direta teriam que registrar no Sistema de Gestão de Prestação de 
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Contas (SiGPC) – Contas Online do FNDE, até o dia 30 de outubro, a prestação de contas 
dos recursos creditados na conta corrente da Bolsa-Formação entre os dias 1º de janeiro e 
31 de dezembro do ano anterior, bem como do eventual saldo de recursos reprogramados. 
Entretanto, o art. 92 da Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015, alterou o prazo de 
prestação de contas para até o dia 30 de abril de cada exercício. As prestações de contas de 
2014, que deveriam ser prestadas até outubro de 2015, foram prorrogadas para fevereiro de 
2016, conforme a Resolução CD/FNDE nº 14/2015, de 4 de dezembro de 2015.

A entrega das prestações de contas ocorrerá com a inserção no SiGPC das informações 
previstas nas respectivas resoluções que instituíram os repasses, as quais deverão possibilitar 
a elaboração do relatório do cumprimento do objeto e dos benefícios alcançados e da relação 
de despesas e pagamentos.

Repasse por Descentralização de Créditos Orçamentários

As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica receberão 
repasse por descentralização de créditos orçamentários e devem registrar no Simec o relatório 
de cumprimento de objeto até sessenta dias do término do prazo para cumprimento do objeto 
estabelecido no termo de cooperação (termo de execução descentralizada), conforme fluxo 
operacional definido na Portaria MEC nº 1.529, de 31 de dezembro de 2014.

O relatório de cumprimento do objeto é requisito indispensável para novas descentralizações 
de créditos.

Pagamento de mensalidades:

Conforme a Portaria MEC nº 817/2015, o pagamento dos valores será realizado em parcelas, pelo 
FNDE, a partir de solicitação da Setec, diretamente às entidades mantenedoras das instituições 
privadas. O pagamento será realizado mediante matrícula e somente após a confirmação da 
matrícula e frequência de cada beneficiado informadas pela instituição de ensino e validadas 
pelo estudante mensalmente, com acesso ao Sistec por meio de senha pessoal e intransferível.

A previsão e execução orçamentária da Ação 20RW - Apoio à Formação Profissional, Científica 
e Tecnológica (Pronatec Bolsa-Formação) nos exercícios de 2011 a 2017 são as constantes na 
Tabela a seguir:
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Tabela 4: Previsão e execução orçamentária da Ação 20RW - Apoio à Formação Profissional, 
Científica e Tecnológica

Exercício Dotação Inicial Dotação 
Atualizada

Despesas 
Empenhadas

Despesas 
Liquidadas Despesas Pagas

2011 0 460.530.000,00 459.602.953,70 442.602.969,31 208.715.615,60

2012 1.250.847.374,00 1.251.774.420,00 1.239.515.479,14 1.187.096.818,70 1.180.721.242,68

2013 2.398.188.000,00 2.889.484.534,00 2.753.473.655,76 2.611.594.393,48 2.596.559.369,13

2014 2.801.671.577,00 3.611.295.589,00 3.601.784.756,69 3.546.522.995,54 3.536.134.474,67

2015 4.022.776.000,00 3.912.505.881,00 3.513.640.048,27 2.467.064.364,34 2.439.323.143,75

2016 1.640.000.000,00 1.740.574.462,00 1.595.905.753,28 1.271.104.712,79 1.261.973.306,60

2017 805.400.000,00 805.341.669,00 333.347.533,19 101.061.897,78 99.688.288,23

Total 12.918.882.951,00
14.671.506.555,00

(100%)
13.497.270.180,03

(92%)
11.627.048.151,94

(79%)
11.323.115.440,66

(77%)

Fonte: Tesouro Gerencial, extração em 29 de setembro de 2017.

Os dados sobre a execução física da Ação 20RW para o período de 2011 a 2017 são apresentados 
a seguir:

Tabela 5: Meta física: vagas planejadas x executadas

Exercício
Meta Física

(vagas ofertadas)

Planejado Executado %

2011 186.691* 23.158 12

2012 1.365.842* 677.443 50

2013 2.028.961** 1.659.366 82

2014 2.062.498** 1.921.703 93

2015 335.3322 292.587 87

2016 123.4632 85.052 69

Total 6.102.787 4.659.3091 76

1Executado = matrículas realizadas. Indicador: 3306, dados de 30/01/2017
2Extrato de Pactuação 2015 e 2016 Publicado no http://
portal.mec.gov.br/pronatec/publicacoes
*Indicador 709 – Bolsa Formação: Vagas pactuadas pelos 
ofertantes – Encerrado em 2013, dados de 03/11/2013
**Relatório de Pactuação 2013 e 2014, disponíveis no Sistec
Fonte: Meta Física: informação do Gestor por meio do Ofício nº 45/2017/
GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09 de fevereiro de 2017

A Tabela a seguir demonstra a participação de cada rede ofertante no quantitativo de matrículas 
do Pronatec Bolsa-Formação de 2011 a 2016, conforme informação do gestor.
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Tabela 6: Participação de cada rede ofertante nas matrículas do Pronatec Bolsa-Formação

Ofertante/Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Rede Federal 1.338 91.965 244.197 282.113 57.848 36.176 713.637

Redes Estaduais 0 33.420 84.568 95.701 35.998 25.157 274.844

Instituições Municipais 0 0 1.036 3.131 1.089 130 5.386

SENAC 9.885 211.218 428.092 406.950 37.360 149 1.093.654

SENAI 11.935 310.978 621.338 605.905 89.293 23.440 1.662.889

SENAR 0 23.610 43.415 59.718 23.721 0 150.464

SENAT 0 6.252 89.266 100.658 1.249 0 197.425

Escolas Técnicas Privadas 0 0 27.578 128.540 29.016 0 185.134

IES Privadas 0 0 119.876 238.987 17.013 0 375.876

TOTAL 23.158 677.443 1.659.366 1.921.703 292.587 85.052 4.659.309

Fonte: Ofício nº 45/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09 de fevereiro de 2017, dados de 30/01/2017

Com base nos dados citados, seguem os percentuais totais de matrículas por rede ofertante 
para o período de 2011 a 2016.

Gráfico 2: Percentual total de matrículas por rede ofertante do Pronatec Bolsa-Formação para 
o período de 2011 a 2016

 Fonte: Ofício nº 45/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09 de fevereiro de 2017, dados de 30/01/2017
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2. Objetivos e abordagem

 A Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 74, a avaliação da execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União pelo sistema de controle interno de cada 
poder. No âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU é a unidade responsável por essa atividade.

Assim sendo, com base em critérios de materialidade, criticidade e relavância, visto que foi 
inserido na agenda estratégica de governo, o Pronatec Bolsa-Formação foi auditado por meio 
da metodologia de Avaliação da Execução de Programas de Governo – AEPG.

A CGU vem acompanhando o Pronatec desde 2013 por meio de várias ações de controle e 
diagnosticou impropriedades em sua execução. 

Para avaliar a execução dessa Ação de Governo, optou-se por monitorar o atendimento às 
recomendações emitidas à Setec no Relatório de Auditoria Anual de Contas – RAAC da Setec 
nº 201406282, exercício de 2013, cujos temas foram aprofundados no RAAC da SE/MEC nº 
201701198, gestão de 2016, bem como consolidar os resultados da avaliação sobre aspectos 
qualitativos do Programa realizada em dezessete Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia 
(parceiros ofertantes) selecionados pelo Tribunal de Contas da União para a execução da 
Auditoria Anual de Contas, referente à gestão de 2015. 

A avaliação da execução da ação de governo se dará por meio da resposta às seguintes questões 
estratégicas:

1. O valor definido para a Bolsa-formação é compatível com os preços de mercado? 

2. há compatibilidade entre as vagas pactuadas e as vagas ofertadas em cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional (fIC) e em cursos técnicos 
concomitantes? 

3. Os alunos matriculados atendem às condicionalidades do Programa?

4. As instituições de ensino estão aderentes aos critérios de qualidade de ensino, 
estabelecidos nos regulamentos do Pronatec Bolsa-formação?

4.1. Os alunos recebem a assistência estudantil de forma regular?

4.2. Os alunos dispõem de acompanhamento pedagógico regular?

4.3. Os alunos dispõem de ações de monitoramento e estímulo à permanência? 

4.4. Os insumos necessários para a participação nos cursos são gratuitos e úteis?

4.5. Os docentes possuem formação e experiência compatíveis com as atividades 
desenvolvidas no Programa?
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5. A execução financeira dos recursos ocorre de forma adequada?

5.1. Há controle da prestação de contas? 

5.2. Há transparência na aplicação dos recursos pelos parceiros ofertantes?

6. Os mecanismos para avaliação dos resultados do Programa são adequados?

3. Escopo da avaliação

 A avaliação foi feita com base nos resultados das ações de controles realizadas pela CGU, 
auditoria de acompanhamento da gestão e auditorias anuais de contas, que estão consignados 
em relatórios específicos.

O acompanhamento da referida Ação tem foco na atuação do: Ministério da Educação, por 
intermédio da Setec, a quem compente a coordenação da implantação, acompanhamento, 
supervisão e avaliação do Pronatec Bolsa-Formação; e do FNDE, que tem atribuições relativas 
à operacionalização financeira do programa. Os entes demandantes e ofertantes do programa 
não foram avaliados nesses trabalhos, com exceção dos ofertantes da RFEPCT, em que 
dezessete instituições foram avaliadas em relação à aderência aos critérios de qualidade do 
Programa (questão de auditoria nº 4).

Ressalta-se que durante a execução dos trabalhos, houve alterações na legislação do Programa, 
dentre as quais destaca-se a edição da Portaria nº 817, de 13 de agosto de 2015, que dispõe 
sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Pronatec e outras providências, tendo sido 
revogadas as Portarias nºs 168/2013, 362/2013, 562/2013, 1007/2013, 114/2014, 991/2014 
e suas alterações; e a publicação da Portaria nº 41/2016 que permite alterações de dados no 
Sistec que geram impactos físicos e financeiros nas prestações de contas do programa, sendo 
necessária, portanto, a reanálise técnica e financeira dos processos de 2011 a 2015.

Além disso, o módulo de Pré-Matrículas do Pronatec (SPP) do Sistec, ferramenta criada para 
facilitar o acesso aos dados armazenados no Sistec, foi descontinuado em 2016. O SPP era de 
utilização exclusiva dos agentes da Bolsa-Formação e possibilitava a visualização e a geração de 
relatórios de quase toda a operacionalização do Programa. Atualmente o sistema não permite 
a geração de relatórios gerenciais para subsidiar a prestação de contas do programa, a área 
técnica da Setec solicita a extração de dados do sistema à Diretoria de Tecnologia da Informação 
do MEC - DTI/MEC.

Para a avaliação dos aspectos qualitativos de ensino estabelecidos nos regulamentos do Pronatec 
Bolsa-Formação (questão de auditoria 4), foram consolidados os resultados do trabalho de 
auditoria anual de contas de dezessete Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
parceiros ofertantes do Programa, referentes à gestão no exercício de 2015.
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A amostra dos cursos avaliados foi definida a partir dos seguintes critérios de seleção:

•	 pelo menos dois Câmpus ou duas unidades de ensino, sendo preferencialmente 
uma unidade na capital e uma unidade remota. Caso não houvesse unidade remota, foi 
selecionada, de preferência, uma no interior do estado;

•	 cursos em andamento, sendo preferencialmente: cursos FIC, pactuados em 2014 ou 
2015;

•	 uma turma de cada curso, contudo, caso houvesse menos de 4 cursos em andamento, 
foram selecionadas mais de uma turma por curso, totalizando 4 turmas.

•	 foram priorizados dois cursos em cada Câmpus ou unidade de ensino, ambos com, no 
mínimo, 50% da carga horária total cumprida.

A partir dos resultados dos trabalhos, foram emitidas recomendações específicas para as 
instituições auditadas, e da compilação das informações, foi emitida recomendação estruturante 
para a Setec, no intuito de sanear/mitigar as impropriedades verificadas e promover melhorias 
na gestão do Programa. 

4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram 
previamente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da Ação de 
Governo. 

Para cada uma das constatações mantidas após discussão com os gestores, foram acordadas 
recomendações de caráter estruturante, com vistas ao aperfeiçoamento dos controles 
internos, para as quais o gestor federal apresentou as providências que serão adotadas, fixando, 
inclusive, prazo para implementação. Cada recomendação é monitorada pela CGU, conforme 
cronograma estabelecido em acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua implementação.

A seguir são apresentados os resultados para as seis questões estratégicas objeto de avaliação 
até a presente data.

1. O valor definido para a bolsa-formação é compatível com os preços de mercado? 

O valor da bolsa-formação foi definido pela Setec e corresponde à carga horária do curso 
em que o aluno se matriculou multiplicada pelo custo médio da hora-aula/aluno de todos os 
cursos ofertados pelo Senac, Senai e pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. O custo médio é a base de cálculo utilizada pela Secretaria para a realização das 
transferências/descentralizações às redes de ensino.
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Desde a entrada em vigor do Pronatec Bolsa-Formação, em novembro de 2011, o custo médio 
da hora-aluno da bolsa-formação foi reajustado duas vezes. De R$ 8,50 para R$ 9,00, em 
fevereiro de 2012 e, posteriormente, para R$ 10,00, a partir de julho de 2012. 

As Resoluções CD/FNDE/MEC nºs 4/2012 e 8/2013 fixaram o valor de R$ 10,00 para a hora-
aluno no âmbito da rede federal de EPCT e no âmbito dos ofertantes estaduais, municipais 
e distritais, respectivamente. A Resolução CD/FNDE/MEC nº 7/2013 estabeleceu o mesmo 
valor de R$ 10,00 hora-aluno para os serviços nacionais de aprendizagem. A legislação citada 
está disponível para consulta em https://map.mec.gov.br/projects/parceiros-demandantes-e-
ofertantes-da-bolsa-formacao/wiki/Infra_Legal_e_Base_legal. 

Ao analisar o método de cálculo de definição do custo médio da bolsa, evidenciou-se que as 
planilhas de preços dos ofertantes citados são genéricas, agregadas por Estado e não detalhadas 
por custos unitários. Além disso, desconsideram-se as especificidades de cada curso ofertado, 
quais sejam, eixo tecnológico, modalidade do curso e complexidade da infraestrutura necessária 
para a oferta do curso, em desconformidade com o artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.513/2011.

Nota-se, ainda, que as planilhas não apresentam itens de custos uniformes. A do Senac, por 
exemplo, considera o pagamento de contribuição à “Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Federações” não especificadas, no valor R$ 87,2 milhões, 
sem justificar o motivo do gasto, dado que o Senac aderiu ao Pronatec de forma voluntária. 
Consideram, ainda, gastos com investimentos, no valor de R$ 290.484.954,90, enquanto a 
planilha da Rede Federal de EPCT não considera esse dado (apenas os gastos correntes).

O Programa Bolsa-Formação oferta (1) cursos FIC, com carga horária de 160 a 400h; e (2) 
cursos técnicos na forma subsequente, na forma concomitante (para estudantes em idade 
própria) e nas formas concomitante ou integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). No entanto, a planilha do Senai considera o valor gasto com todos os níveis e modalidades 
de ensino ofertadas, quais sejam: educação para o trabalho, formação inicial, educação técnica 
de nível médio, educação superior e educação continuada.

A planilha da Rede Federal apresenta o total de gastos correntes realizados em todos os níveis 
e em todas as modalidades de ensino (cursos FIC, técnicos, tecnológicos de graduação e pós-
graduação). Destaca-se que o “aluno matriculado” utilizado para cálculo do custo não considera 
o “aluno equivalente”, entendido como aquele que está matriculado em curso regular de 800 
horas de duração.

Desse modo, as análises das planilhas de custo apresentadas pelos ofertantes evidenciam que 
a Setec definiu a estimativa do custo médio da bolsa-formação sem metodologia prévia, que 
permita a comparabilidade dos itens que compõem as planilhas orçamentárias do Senac, Senai 
e Rede Federal, tornando impossível aferir se o valor padrão pago pela bolsa-formação é justo 
e condizente com o preço de mercado.
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A Tabela 7 demonstra que o custo médio da hora-aula/aluno seria R$ 9,20, valor que não condiz 
com estabelecido para a bolsa-formação de R$ 10,00. Além disso, segundo informações da 
Setec, R$ 2,00 do valor padrão da bolsa são destinados à assistência estudantil.

Tabela 7: Custo médio hora-aula/aluno calculado com base nas planilhas do Senac, Senai e 
Rede Federal distinto do valor definido pela Setec de R$ 10,00

Despesa total líquida Carga horária total realizada 
em 2011

Custo médio hora-aula/
aluno

Senac 2.105.741.042,871 198.968.065 10,58

Senai 2.311.427.716,00 Dado não fornecido2 8,53

Rede Federal 4.090.841.203,35 Dado não fornecido3 8,48

Custo médio real hora-aula/aluno 9,20

Fonte: Planilhas de custo do Senac, Senai e Rede Federal
1 Considera despesas com investimentos no valor de R$ 290,5 milhões e com contribuições à Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Federações” não especificadas no valor de R$ 87 milhões;
2 O Senai apresenta o rateio do custo total por hora-aula/aluno;

3 A Rede Federal dividiu o total de despesas de custeio em 2011 pela quantidade de alunos matriculados 
no mesmo ano de 602.673. Para se definir o custo médio, dividiu-se o custo anual por aluno por 

800h, isto é, considerou-se todos os alunos como se frequentassem cursos técnicos de 800h.

Foram identificados dois riscos decorrentes do fato de a metodologia de cálculo não levar 
em consideração as especificidades de cada curso ofertado: a rede ofertante tende a (1) não 
priorizar o atendimento às demandas dos Ministérios e Secretarias Estaduais e (2) ofertar 
cursos de menor custo e que exigem baixa qualificação dos professores.

Como exemplo, na Tabela 8 foram comparados os maiores valores cobrados pelos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem (SNA) nos Estados de São Paulo e Paraná e o valor recebido pelos 
SNA por meio da bolsa-formação para a oferta do curso FIC “Auxiliar Administrativo” e dos 
cursos técnicos “Técnico em Administração” e “Técnico em Segurança do Trabalho”, de 2011 
a 1º de julho de 2013. 

É importante ressaltar que os cursos selecionados são os com maior número de matrículas nas 
unidades do SNA em todas regiões do País e que não foram consideradas matrículas realizadas 
nas demais redes ofertantes (redes federal, estadual, municipal e privada) com o objetivo de 
evitar distorções no custo dos cursos analisados.

Da Tabela 8, depreende-se que se o Ministério da Educação tivesse contratado diretamente 
os SNA para ministrar os mesmos cursos ofertados por meio da Bolsa-Formação, haveria uma 
economia de R$ 163.752.950,00 para o governo federal, considerando o valor extra gasto com 
assistência estudantil de R$ 2,00 hora-aluno.
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Tabela 8: Diferença entre valor pago e valor praticado pelo mercado – Cursos FIC e Técnico.

Curso Matrícula
Carga-
Horária
(Horas)

Pronatec Bolsa-
Formação 

Valor máximo praticado nos 
SNA Diferença

(A – B)Valor 
Transferido1 (A)

Preço do 
Curso* Gasto Total (B)

Auxiliar 
Administrativo 138.855 160 216.953.600,00 1.119,002 155.378.745,00 61.574.855,00

Técnico em 
Administração 17.416 800 137.013.600,00 4.000,003 69.664.000,00 67.349.600,00

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho
21.269 1.200 248.475.600,00 10.045,004 213.647.105,00 34.828.495,00

TOTAL 177.540 602.442.800,00 438.689.850,00 163.752.950,00

Fontes: 1 Valor da Bolsa-Formação  = De 2011 a 1º de julho de 2013 o preço 
foi reajustado na seguinte ordem: R$ 8,50,  R$ 9,00 e R$ 10,00.

2 SENAC São Paulo – Unidade da Lapa = Valor real (R$ 799,00) + 
Assistência Estudantil (R$ 2,00 x 160h) = R$ 1.119,00

3 SENAI Paraná = Valor Real (R$ 2.400,00) + Assistência Estudantil (R$ 2,00 x 800h) = R$ 4.000,00
4 SENAC São Paulo = Valor Real (R$ 7.645,00) + Assistência Estudantil (R$ 2,00 x 1.200h) = R$ 10.045,00

*  Foram acrescidos R$ 2,00 hora-aula em assistência estudantil 

Considerando as evidências apresentadas, conclui-se que o valor-padrão de R$ 10,00 hora-
aluno para custeio da bolsa-formação carece de metodologia para a definição dos itens que 
o compõem, apresentando risco de realização de pagamentos por valores superiores aos 
praticados pelo mercado.

Desse modo, recomendou-se à Setec:

(1) Desenvolver metodologia de cálculo do valor da hora-aluno, utilizando, como base, 
orçamento detalhado e padronizado, que contenha o valor de todos os itens envolvidos no 
valor da bolsa-formação, considerando as especificidades de cada curso ofertado, quais sejam, 
eixo tecnológico, modalidade do curso e complexidade da infraestrutura necessária para a 
oferta do curso.

Em 5 de maio de 2016, a Setec informou a realização de estudos sobre o cálculo do valor 
da hora-aluno e, a partir destes, optou pela manutenção do valor médio praticado abaixo do 
valor do menor eixo tecnológico de oferta, para viabilizar a continuidade do atendimento das 
demandas e o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. 

A Secretaria esclarece que, em 2011, ano de implantação da Bolsa-Formação, não havia 
parâmetros de comparabilidade para definição do valor a ser estabelecido. A Bolsa-Formação 
trabalhava com aspectos notadamente inovadores na oferta de educação profissional no país. 
A partir da lógica das demandas existentes e não da disponibilidade de cursos, e a prioridade de 
interiorizar o atendimento, para cobertura do maior número de municípios possível, tornava o 
processo complexo e impossibilitava a comparação com outros valores praticados pelas redes.
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Para definir os primeiros valores a serem praticados, o MEC analisou o custo dos cursos 
denominados “regulares” da Rede Federal e do Acordo de Gratuidade dos Sistemas Nacionais 
de Aprendizagem (SNA), e, posteriormente, fixou valores para a Bolsa-Formação que, a partir 
de 2013, passou para R$10,00. 

Em relação aos valores apresentados pelas instituições de ensino para proposta de oferta de 
vagas, estudo elaborado pela Setec aponta que a variação de valores por eixo tecnológico não 
é significativa. Tal conclusão se deu a partir de levantamento realizado comparando os valores 
praticados na Rede Federal e de informações disponíveis na Relação Anual de Informações – Rais. 

A Secretaria apresentou quadros que detalham os percentuais de despesas das instituições 
da Rede Federal, indicando que cerca de 30% dos recursos do Pronatec/Bolsa-Formação na 
RFEPCT são direcionados para a assistência estudantil e que 57% das despesas estão associadas 
ao pagamento de pessoal.

Foi destacado que apenas a despesa com pessoal pode sofrer variação em função do eixo 
tecnológico do curso a ser ofertado, vez que a assistência estudantil é prevista para todos os 
alunos e que as despesas gerais e administrativas independem dos cursos a serem ministrados. 

Como os valores a serem pagos aos docentes na Rede Federal, tanto em sua oferta regular quanto 
em sua oferta por intermédio da Bolsa-Formação, não diferencia valores em função das áreas 
do conhecimento dos docentes, verificou-se não ser possível utilizar as despesas com pessoal na 
Rede Federal para compor a diferenciação do valor da hora-aluno por eixo tecnológico. 

Como alternativa para estabelecer a diferenciação de valores pagos aos docentes por eixo 
tecnológico, a Setec utilizou a Rais 2013 para tentar identificar qual o valor da hora-aluno paga 
aos docentes, de acordo com o eixo tecnológico de atuação. 

A Setec observou que não foi possível estabelecer uma correlação entre as ocupações e os 
eixos tecnológicos, não sendo possível concluir qual o valor de hora-aluno médio pago para 
docentes a partir de sua área de atuação. 

Foi concluído que nem os dados da Rais nem os da Rede Federal seriam adequados para se 
estabelecer as despesas dos docentes, em função de suas áreas técnicas de atuação.

Uma alternativa buscada para a comparação dos valores entre eixos foi utilizar os dados das 
edições do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica - Sisutec, já 
que estes retratam os valores anunciados pelas instituições privadas. 

Com base no valor médio por eixo tecnológico, obtido a partir dos valores médios de cada 
uma das três edições do Sisutec, pode-se calcular a variação percentual em relação à média. 
Para isso, desconsiderou-se o eixo Militar por se tratar de um eixo com número reduzido de 
ofertas, quando comparado ao total do referido sistema de seleção.
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Segundo a Secretaria, aplicando-se o percentual de 5% de variação, conforme verificado nos 
dados do Sisutec, por exemplo, o valor da hora-aluno vigente, incluindo a assistência estudantil, 
poderia variar de R$ 9,50 a R$ 10,50, sendo o primeiro valor referente aos eixos com menor 
custo e o segundo valor referente aos eixos com maiores custos. No entanto, tais valores 
ainda não considerariam a atualização decorrentes da inflação acumulada desde a edição da 
Resolução CD/FNDE nº 06, de 12 de março de 2013. Os índices inflacionários apontariam 
para um aumento para R$ 10,61 até março de 2014 e R$ 11,47 até março de 2015, ainda sem 
considerar os índices de março a agosto de 2015, que têm se demonstrado maior do que os 
verificados nos períodos anteriores. 

A Setec conclui que a alteração do valor da Bolsa-Formação poderia significar, naquele momento, 
uma ação divergente do ajuste fiscal necessário para as contas públicas e proposto pelo governo 
federal, bem como um ponto de risco à continuidade da escala conferida ao Programa. 

No atual contexto econômico, de reordenamento das ações com alto impacto orçamentário, 
a discussão de reajuste de valores afetaria especialmente para cursos prioritários, com maior 
potencial de emprego em setores estratégicos da economia nacional, que exigem infraestrutura 
complexa e resultariam em valores hora-aluno próximos aos 5% superiores na taxa de variação 
verificada, para citar apenas um dos cenários analisados.

Por fim, em sua manifestação a unidade informa que com o intuito de evitar que a tentativa 
de aperfeiçoar leve a uma alteração para valores superiores, a Setec/MEC se comprometeu 
a discutir e aperfeiçoar a metodologia de cálculo, quando da próxima janela de rediscussão 
dos valores de repasse, considerando as previsões legais sobre o tema e as recomendações 
emitidas por esta CGU. 

A informação da Setec que a variação de valores por eixo tecnológico não é significativa não foi 
acompanhada do estudo elaborado pela própria Secretaria que respaldou tal conclusão. 

Quanto à afirmação de que apenas a despesa com pessoal pode sofrer variação em função do 
eixo tecnológico do curso a ser ofertado, vez que a assistência estudantil é prevista para todos 
os alunos, vale destacar que os alunos dos cursos técnicos subsequentes não fazem jus a essa 
assistência, o que diferencia o seu custo dos demais cursos ofertados. 

Vale mencionar que por meio da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, foi 
definido que o pagamento das bolsas aos profissionais que atuam na Bolsa-Formação da rede 
federal de EPCT deve obedecer aos seguintes valores por hora de trabalho:

•	 I - Coordenador-geral: R$ 50,00;

•	 II - Coordenador-adjunto: R$ 44,00;

•	 III - Supervisor de curso: R$ 36,00;

•	 IV - Professor: R$ 50,00 por hora (sessenta minutos) de aula, em conformidade com as 
cargas horárias dos cursos;
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•	 V - Apoio às atividades acadêmicas e administrativas: R$ 18,00; e

•	 VI - Orientador: R$ 36,00.

Entretanto, a Setec não demonstrou como esses valores foram definidos.

Ainda, em sua manifestação, com base nos dados do Sisutec, a diferença informada de variação 
de 5% para mais ou para menos da faixa média do valor da hora-aluno implica em uma diferença 
de 10% no valor do maior para o menor. E a depender da relação entre a oferta de cursos de 
maior complexidade – e consequentemente de maior custo – e cursos menos complexos, essa 
diferença pode representar aumentos significativos de repasses na execução dos cursos.

No que concerne à afirmação da Setec de que a alteração do valor da Bolsa-Formação 
poderia significar, nesse momento, uma ação divergente do ajuste fiscal necessário para as 
contas públicas, bem como um ponto de risco à continuidade da escala conferida ao Programa, 
destaca-se que a preocupação com o cenário econômico é salutar. 

Entretanto, ao analisar os dados do Sisutec, a Setec ilustra um valor médio de hora-aluno 
menor na rede privada do que o praticado nas demais redes. Ademais, verificou-se queda 
nos preços médios ofertados por essas instituições da rede privada de um ano para o outro, 
contrariando, assim, o argumento da Secretaria de que considerar as atualizações decorrentes 
da inflação acumulada geraria aumento dos valores da hora-aluno. 

Diante do exposto, a recomendação feita à Setec para apresentar orçamento detalhado e 
padronizado, que contenha o valor de todos os itens envolvidos no valor da bolsa-formação, 
considerando as especificidades de cada curso ofertado, quais sejam, eixo tecnológico, 
modalidade do curso e complexidade da infraestrutura necessária para a oferta do curso 
permanecerá em monitoramento.

2. há compatibilidade entre as vagas pactuadas junto aos demandantes, homologadas 
pela Setec e as vagas ofertadas?

Verificou-se que os processos de pactuação pelos demandantes e ofertantes, de homologação 
da pactuação pela Setec e de oferta de vagas pelas redes de ensino não guardavam consonância 
entre si, por dois motivos:

(1) Enquanto ministérios/secretarias demandantes e redes de ensino ofertantes pactuavam 
número de vagas em cada curso, a Setec convertia as vagas em horas-aluno no momento da 
homologação. Como a homologação é a base de cálculo para a realização das transferências 
e análise da prestação de contas, as redes de ensino eram desobrigadas a prestar contas por 
curso pactuado, prestavam contas por matrículas, em horas-aluno realizadas; e

(2) A Setec não homologava todo o universo das pactuações, fazendo com que as redes de 
ensino tivessem margem de discricionariedade na conversão das horas-aluno executadas em 
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cursos definidos na pactuação. Esse mecanismo distanciava a rede de ensino do compromisso 
de atender as necessidades por mão-de-obra qualificada feita pelos demandantes, o que se 
denomina de prevalência da lógica ofertista; prejudicando também o atendimento pleno por 
parte da Setec da sua competência de acompanhar a efetivação da oferta de vagas pactuadas, 
conforme definido no Inciso VI do Art. 13 da Portaria MEC nº 168, de 7 de março de 2013, e 
reforçada no Inciso VI do Art. 18 da Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015.

De 2011 a 1º de julho de 2013, a homologação representou cerca de 40% das pactuações, 
ou seja, das 1.088.970.934 horas-aula pactuadas em número de vagas foram homologadas 
396.317.359 em horas-aula. Assim, as redes de ensino contaram com ampla margem de escolha 
dos cursos que seriam ofertados. 

Diante da significativa importância do Pronatec Copa e do impacto imediato de suas realizações 
em 2014, seguem análises sobre a execução dessa modalidade de Bolsa-Formação para 
evidenciar o predomínio da lógica ofertista.

Em Nota Informativa, o Ministério do Turismo declarou que para garantir a sustentabilidade de 
suas políticas sociais seria necessário qualificar profissionais da área de Turismo e Hospitalidade, 
oferecer um leque de novas oportunidades para o setor e promover a inclusão social pelo turismo, 
por meio de ferramentas que ampliassem o conhecimento operacional e contribuíssem para 
o aumento da qualidade dos serviços ofertados ao turista nos grandes eventos internacionais a 
serem realizados no Brasil, de 2012 a 2014. 

A partir de estudo elaborado pelo Departamento de Qualificação e Certificação e Produção 
Associada ao Turismo - DCPAT/MTur, subsidiado pelas informações do Sistema de Informações 
sobre o Mercado de Trabalho do Setor Turismo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(SIMT/Ipea), vislumbrou-se a meta de qualificar 240 mil pessoas até 2014. 

O foco principal foram as doze cidades sede da Copa do Mundo FIFA 2014, os municípios 
do entorno destas cidades, além de dezessete destinos consolidados turisticamente. No total 
foram 120 destinos turísticos, incluídas as cidades-sede da Copa.

Conforme disposto em trecho da Nota Informativa, o MTUR declarou suas demandas 
exclusivamente para os eixos tecnológicos Turismo, Hospitalidade e Lazer e Desenvolvimento 
Educacional e Social – Idiomas.

Na Tabela 9 foram analisados os resultados parciais do Pronatec Copa, que comprovaram o 
não atendimento pleno por parte da Setec da sua competência de acompanhar a efetivação 
da oferta de vagas pactuadas, já que a priorização da escolha de cursos do Pronatec Copa foi 
feita pelas instituições de ensino ofertantes, em detrimento, por exemplo, do atendimento das 
necessidades pactuadas pelo MTUR. 
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Como exemplo na Tabela 9, verificou-se que foram pactuados 236.835 vagas no curso Auxiliar 
Administrativo e matricularam-se 37.553, enquanto que no curso Inglês Aplicado a Serviços 
Turísticos – Básico pactuaram-se apenas 13.415 vagas e ofertaram 4.178.

Tabela 9: Matrículas x Pactuações Pronatec Copa

Eixo Tecnológico
(A)

Curso
(B)

Matrículas
(C)

Pactuações
(D)

%Matrículas/
Pactuações (E)

% Matrículas por 
curso/Total de 
Matrículas (F)

Gestão e Negócios

Auxiliar 
Administrativo 37.553 236.835 15,86% 33,02%

Auxiliar de Pessoal 6.296 38.650 16,29% 5,54%

Recepcionista 7.175 37.316 19,23% 6,31%

Auxiliar de 
Recursos Humanos 3.819 22.708 16,82% 3,36%

Desenvolvimento 
Educacional e 

Social - Idiomas

Inglês Básico 8.432 54.746 15,40% 7,41%

Inglês aplicado a 
Serviços Turísticos - 

Básico
4.178 13.415 31,14% 3,67%

Turismo, 
Hospitalidade e 

Lazer

Recepcionista em 
Meios de 

Hospedagem
5.691 39.538 14,39% 5,00%

Camareira em 
Meios de 

Hospedagem
5.025 36.994 13,58% 4,42%

Recepcionista de 
Eventos 3.861 26.970 14,32% 3,39%

Outros 31.713 231.651 13,69% 27,88%

Totais 113.743 738.823 15,40% 100% 

Fonte: SISTEC/SPP (Referência 1º/7/2013)

Esse dado revelou que apesar de o MTUR demandar cursos exclusivamente dos eixos 
tecnológicos Turismo, Hospitalidade e Lazer e Desenvolvimento Educacional e Social – Idiomas, 
foram pactuadas 236 mil vagas em Auxiliar Administrativo, curso que pertence a outro eixo 
tecnológico, denominado Gestão e Negócios. Nota-se, também, que foi pactuada quase toda 
a meta do Pronatec Copa (240 mil) somente nesse curso. 

A explicação pelo baixo número de matrículas no curso de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos 
– Básico (4.178) comparado às matrículas no curso Auxiliar Administrativo pode ser explicado 
pelo custo dos dois cursos. Em São Paulo, o SENAC cobra R$ 5.606,00 no curso de 160 horas 
de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos – Básico, valor oito vezes maior do que o cobrado no 
curso Auxiliar Administrativo, que é de R$ 799,00. Dado que o custo da bolsa-formação é fixo 
(R$ 10,00 horas-aula por aluno), é mais vantajoso economicamente a rede de ensino ofertar 
este último curso do que o de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos – Básico.

Outro argumento que reforçou a lógica ofertista foi o desequilíbrio da oferta de cursos por 
região (Gráficos 3, 4 e 5). Em relação ao curso Inglês Básico, 51% das matrículas foram efetivadas 
nos estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, enquanto que 6,9% das matrículas foram 
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efetivadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação ao curso Inglês Aplicado a 
Serviços Turísticos – Básico, 49% das matrículas foram efetivadas nos estados da Bahia, Distrito 
Federal e Minas Gerais, enquanto 7% do total de matrículas foram realizadas no estado do Rio 
de Janeiro. Em São Paulo não houve turmas abertas para este último curso. No caso do curso 
Auxiliar Administrativo, houve uma melhor distribuição da oferta nos estados, dado que cursos 
de idiomas são menos atrativos à rede ofertante, pois exigem professores melhor qualificados 
e são de maior custo.

Gráfico 3: Matriculados por Estado – Inglês Básico

Fonte: SISTEC/SPP – 1º/07/2013

Gráfico 4: Matriculados por Estado – Inglês Aplicado a Serviços Turísticos - Básico

Fonte: SISTEC/SPP – 1º/07/2013
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Gráfico 5: Matriculados por Estado – Auxiliar Administrativo

Fonte: SISTEC/SPP – 1º/07/2013

Portanto, a pactuação não estabeleceu o compromisso de oferta dos cursos demandados 
pelos ministérios e secretarias, motivo pelo qual o ofertante tende a direcionar as ofertas para 
modalidades de cursos ou regiões de maior interesse das unidades de ensino em detrimento 
do atendimento das necessidades dos demandantes.

Dessa forma, recomendou-se à Setec reavaliar o processo de homologação, convertendo-o 
em número de vagas em cada curso, bem como estabelecer critérios objetivos de priorização 
dos cursos pactuados, inclusive por região, uma vez que a Secretaria tem a função de cooperar 
com o parceiro demandante no atendimento de suas necessidades. 

Sobre o assunto, a Portaria MEC nº 817/2015, atualmente vigente, assim dispõe:

Art. 26. A SETEC-MEC utilizará critérios relativos à priorização da oferta nas áreas 
relacionadas aos processos de inovação tecnológica e à elevação de produtividade e 
competitividade da economia do País, conforme prevê o art. 6o-A, § 4o, da Lei no 
12.513, de 2011.
(...)
Art. 32. A SETEC-MEC organizará o processo de pactuação de vagas considerando a 
demanda por formação profissional expressa pelos parceiros demandantes, respeitando 
a capacidade de cada parceiro ofertante.
Art. 37. A modalidade de demanda, os cursos a serem ofertados, a carga-horária, o 
local de oferta e a quantidade de vagas a serem ofertadas por parceiro não poderão ser 
alterados após a aprovação das vagas pela SETEC-MEC.
(...)
Art. 39 A SETEC-MEC dará publicidade aos critérios adotados e ao extrato do resultado 
de cada processo de pactuação de vagas no portal eletrônico do Pronatec.
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A Setec apresentou a Nota Informativa nº 377, de 11 de novembro de 2014, que trata da 
abertura do período de pactuação do primeiro semestre de 2015 e definição de sua metodologia 
a ser realizada em duas fases. 

Na fase 1 – Demanda Identificada, os parceiros demandantes promovem diagnóstico das 
necessidades de qualificação do seu público alvo, definindo-se os cursos, e o consolida em 
mapas de demandas específicas de cada demandante - MDE. O MDE deve refletir a articulação 
local entre as diversas unidades demandantes e ofertantes. Os vários MDEs são consolidados 
no Mapa das Demandas Identificadas – MDI o qual atenderá a limites de vagas definidos por 
município. O limite será calculado de forma proporcional à População Economicamente Ativa 
– PEA do município, levando-se em consideração as metas do Pronatec e a disponibilidade 
orçamentária da Bolsa-Formação. Este limite pode ser ajustado em razão de investimentos 
previstos ou realizados no município e região e que ainda não foram contabilizados pela PEA. 

Após a consolidação, o referido mapa seria utilizado pelos ofertantes como referência para as 
propostas de cursos. 

Na fase 2 - Demanda Potencial, os ofertantes registram as propostas de ofertas de vagas e 
os demandantes avaliam estas propostas. Somente as vagas aprovadas pelos demandantes 
poderão ser homologadas pelo MEC. 

Por meio de consulta realizada no endereço eletrônico https://map.mec.gov.br, em 08 de 
agosto de 2017, foram localizados os MDI para Pactuações de 2015, contendo a descrição 
do número de vagas por curso, dentre outras especificações. Não foram localizados mapas 
das pactuações de 2016 e 2017. Além disso, foram publicados no sítio eletrônico do MEC, os 
extratos de pactuação de 2015, da pactuação geral outubro/2016 e das pactuações restritas 
2016 e 2017, que contém os números de vagas homologadas pela Setec.

Vale destacar que, ao comparar o MDI (demanda de vagas) e o extrato do resultado da 
pactuação de vagas do Pronatec Bolsa-Formação (homologação pela Setec, aprovando as vagas 
pactuadas), para o exercício de 2015, constatou-se a homologação de vagas para cursos não 
demandados, além de vagas homologadas em número superior ao demandado, conforme 
exemplificado a seguir:
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Quadro 3: Divergências entre cursos demandados x homologados 

Cursos Total de vagas MDI 
2015

Vagas homologadas 
2015 

Agente de reservas em meios de hospedagem 0 50

Agente de saúde e bem estar animal 0 75

Assistente de Logística 0 110

Auxiliar de cozinha 0 75

Cerimonialista 750 960

Técnico em administração 2.086 2.210

Técnico em biblioteconomia 0 150

Técnico em celulose e papel 0 40

Técnico em restaurante e bar 0 175

Técnico em qualidade 0 55

Fonte: MDI (disponível em https://map.mec.gov.br/projects/parceiros-demandantes-e-ofertantes-
da-bolsa-formacao/wiki/Pactua%C3%A7%C3%A3o_de_Vagas )e extrato de pactuação 2015 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=39721-
extrato-homologacao-2015-xlsx&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192)

Cumpre ressaltar que o extrato do resultado da pactuação 2015 disponível no site do programa 
diverge do relatório de pactuação extraído do Sistec para esse exercício.

Ante o exposto, verificou-se alteração no processo de homologação que define o resultado 
de pactuação de vagas entre as entidades demandantes e instituições ofertantes. Mesmo com 
divergências em relação ao demandado, na homologação são definidos os números de vagas 
em cada curso por instituição ofertante e região. Dessa forma, considerou-se parcialmente 
atendida a recomendação quanto à reavaliação do processo de homologação.

Não obstante a alteração do referido processo, a Setec não repassa os recursos orçamentários/
financeiros referentes a todo o universo das pactuações, fazendo surgir a figura do objeto 
previsto. Trata-se do que seria executado pelos ofertantes com base nos recursos transferidos 
pela Secretaria para a realização de determinado número de horas-aluno, sem descrever os 
cursos e quantidades de vagas.

Desse modo, a instituição ofertante possui discricionariedade na escolha das vagas a serem 
ofertadas com os recursos recebidos. Podendo prevalecer, mais uma vez, a lógica ofertista na 
execução do Programa.

Durante os trabalhos de auditoria anual de contas 2016 (Relatório 201701198), realizada em 2017, 
a Setec informou que a partir de 2016, o conceito de objeto previsto não é mais utilizado, uma vez 
que as pactuações da Bolsa-Formação são realizadas somente após a publicação do orçamento 
disponível para a Ação (após aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA), de maneira a assegurar 
que as vagas homologadas tenham consonância com o orçamento disponível. Contudo, não 
apresentou documentação comprobatória do fato para acompanhamento do processo. 
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No referido Relatório da Auditoria Anual de Contas, foi recomendada a manutenção de 
registros sobre os critérios de priorização dos cursos e vagas, convertidas em horas-aluno, 
para fins de definição do objeto previsto, com justificativas para a liberação de recursos quando 
o objeto previsto é superior ao planejado pelo ofertante. 

Quanto ao estabelecimento de critérios objetivos de priorização dos cursos pactuados, 
verificou-se a disponibilização das regras adotadas no processo de pactuação para 2014 em 
documento no endereço eletrônico do programa (http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/). O 
ponto a ser destacado é que, em relação aos cursos técnicos concomitantes, o critério adotado 
foi a existência do curso na lista prevista na Portaria SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho de 
20131. Tal exigência não seria suficiente para justificar a escolha dos cursos a serem ofertados. 

Em relação ao exercício de 2015, em que pese a informação no portal de que os critérios 
adotados na pactuação estão registrados na Nota Informativa nº 377/2014, este normativo 
define o cronograma do processo. No item 4 da referida Nota é informado que o Mapa de 
Demanda deve refletir a articulação local entre demandantes e ofertantes e incluir cursos 
que tenham empregabilidade em potencial (identificada por um CNPJ) ou estejam associados 
a atividades empreendedoras autônomas (microempreendedor individual e de ocupação 
informal), e vagas para modalidades de demandas exclusivas. Entretanto, não são informados 
quais seriam os critérios que a Setec utilizaria para priorizar as vagas. 

Importante destacar que em 2014 a demanda exclusiva seria um critério para priorização e 
para 2015 a Setec orientou aos demandantes observar esse tipo de demanda. As modalidades 
de demandas (compartilhada, prioritária e exclusiva) foram definidas na Nota Informativa nº 
8, de 31 de março de 2013. Nesse normativo foi salientado que as modalidades de demanda 
exclusivas são excepcionalidades e devem ser previamente definidas junto ao MEC. Não foram 
identificados os normativos que definiram previamente as demandas exclusivas. 

Em relação aos exercícios de 2016 e 2017, não foram identificados os critérios de priorização.

Assim, observou-se que, em relação aos critérios de priorização dos cursos, as regras não estão 
transparentes e a recomendação emitida durante os trabalhos de acompanhamento permanece 
em monitoramento pela CGU.

3. Os alunos matriculados atendem às condicionalidades do programa?

De forma exemplificativa, entende-se como condicionalidades do Programa o beneficiário que:

•	 Compor os públicos prioritários da Bolsa-Formação;

•	 Possuir idade igual ou superior a quinze anos no ato da matrícula no caso de cursos FIC;

•	 Possuir idade igual ou superior a dezoito anos e que não tenham concluído o ensino 
médio no caso de cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas 

1 Alterada pela Portaria Setec/MEC nº 01, de 29 de janeiro de 2014.
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integrada ou concomitante, na modalidade de educação de jovens e adultos (EJA);

•	 Possuir escolaridade mínima para os cursos FIC estabelecida no Guia Pronatec de 
Cursos FIC;

•	 Estiver com apenas uma matrícula ativa em curso;

•	 For contemplado com até três matrículas ao ano, sendo, no máximo, uma em curso 
técnico;

•	 Tiver frequência igual ou maior que 20% da carga horária total de cursos FIC e da carga 
horária correspondente aos quatro primeiros meses de cursos técnicos para fins de análise 
de prestação de contas; e

•	 Não ter sido constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsidade de 
informação prestada à instituição de ensino ou ao Ministério da Educação.

São características dos públicos prioritários do Programa:

•	 Estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos;

•	 Trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas 
e pescadores, considerados empregados, trabalhadores domésticos, trabalhadores não 
remunerados, trabalhadores por conta-própria, trabalhadores na construção para o 
próprio uso ou para o próprio consumo, de acordo com classificação do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), independentemente de exercerem ou não ocupação 
remunerada, ou de estarem ou não ocupados; 

•	 Beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda 
entre outros que atenderem a critérios especificados no âmbito do Plano Brasil sem Miséria; 

•	 Pessoas com deficiência; 

•	 Povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais; 

•	 Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

•	 Públicos prioritários dos programas do governo federal que se associem à Bolsa-
Formação; e 

•	 Estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou 
em instituições privadas na condição de bolsista integral. 

Tendo em vista que o MEC deve assegurar o atendimento das condicionalidades do Programa, 
ampliaram-se as funcionalidades do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional 
e Tecnológica (Sistec) para registro das ações do Pronatec Bolsa-Formação. 

O Sistec é a base oficial para registro de informações sobre a EPCT em âmbito nacional e consiste 
em uma importante ferramenta de controle do MEC, dos parceiros ofertantes e dos demandantes, 
pois está integrado à Receita Federal. Ao registrar o CPF do candidato à bolsa-formação na pré-
matrícula ou matrícula, o Sistec busca o nome do beneficiário no banco de dados do MEC e, caso 
esse não seja localizado, o sistema realiza a busca no site da Receita Federal.
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Cabe aos demandantes realizar a seleção e pré-matrícula dos beneficiários à Bolsa-Formação, 
em conformidade com as prioridades do Programa. A pré-matrícula deve ser registrada 
no Sistec pelos demandantes. Aos ofertantes compete confirmar no Sistec a matrícula de 
candidatos pré-matriculados e reconfirmá-la após o estudante ter desenvolvido 20% do curso 
FIC e antes de integralizar 25% dos quatro primeiros meses do curso técnico, para fins de 
prestação de contas. 

Segundo informações prestadas pela Setec, a seleção e a pré-matrícula não garantem a abertura 
das turmas da Bolsa-Formação, porque as desistências dos candidatos no momento da matrícula 
superam as expectativas da Secretaria. Dessa forma, a Setec permite que o ofertante matricule 
candidatos do cadastro reserva das próprias instituições, os quais não foram selecionados pelo 
demandante, para que a turma não seja cancelada por falta de quórum.

Diante da relevância do Sistec, principal ferramenta de controle do MEC com vistas ao 
monitoramento, à avaliação e à análise da prestação de contas do Pronatec Bolsa-Formação, 
a CGU realizou críticas na base de dados do Sistec (base de referência 2011 a julho/2013), 
comparando-a com as bases do Sistema de Controle de Óbito (Sisobinet) e do Acordo de 
Gratuidade. 

Como consequência foram identificadas ocorrências relacionadas ao perfil do candidato 
matriculado que são incompatíveis com a natureza da bolsa concedida, quais sejam: alunos 
menores de quatorze anos; alunos com mais de três cursos FIC por ano; um aluno registrado no 
Sistema de Controle de Óbito (Sisobinet); a realização de matrículas de alunos que já possuíam 
pelo menos uma matrícula em curso; alunos contabilizados em duplicidade no mesmo curso, 
mas em programas distintos, ou seja, contabilizados tanto como aluno do Pronatec Bolsa-
Formação, quanto como aluno do Acordo de Gratuidade.

O Quadro 4 e os Gráficos 6 e 7 apresentam o número de bolsistas com potencial risco de não 
atender às condicionalidades do Pronatec Bolsa-Formação. 

No Quadro 4 são apresentados 382 alunos dos quais 326 são menores de quatorze anos, 55 
estavam matriculados em quatro ou cinco cursos FIC nos anos de 2012 e 2013 e um estava 
registrado no Sisobinet com óbito em 2009 e matriculado em um curso em 2013. 

Quadro 4: Condicionalidades não atendidas por bolsistas Pronatec Bolsa-Formação

Condição do Bolsista Ocorrências

De 0 a 13 anos 326

4 ou 5 matrículas em cursos FIC 551

CPF com registro no Sisobinet 1

Total de Matrículas não aderentes a três condicionalidades 382

Fonte: SISTEC/SPP (Referência 1º/7/2013)
1 47 alunos em 2012 e 8 alunos em 2013
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O Gráfico 6 apresenta 4.942 matrículas em cursos com período e turnos sobrepostos que envolveram 
o Senai, o Senac e o Senar. Destas, 1.342 (27%) referem-se a matrículas em cursos concomitantes 
realizados por ofertantes distintos, sendo que ao menos um era uma entidade do SNA.

Gráfico 6: Número de CPFs em cursos com turno e data de início e fim incompatíveis.

Fonte: Sistec (Referência ano de 2012)

O Gráfico 6 também demonstra que o Senai matriculou 2.311 (47%) candidatos que possuíam 
pelo menos uma matrícula ativa em curso ministrado pela própria Instituição. Da mesma forma, 
o Senac e o Senar matricularam respectivamente 1.126 (23%) e 163 (3%) candidatos não 
aderentes a essa condicionalidade.

Foi realizado, ainda, o cruzamento das matrículas do Pronatec Bolsa-Formação com o banco 
de dados do Acordo de Gratuidade. O Acordo de Gratuidade é regulamentado pelos Decretos 
nº 6.635/2008 e nº 6.633/2008 os quais determinam que o Senai e o Senac são obrigados a 
vincular 2/3 da receita líquida de contribuição compulsória geral à oferta de vagas gratuitas em 
cursos FIC e técnicos para públicos de baixa renda anualmente. 

A partir da comparação das bases de dados do Acordo de Gratuidade e do Pronatec Bolsa-
Formação, foram constatadas 143 matrículas em duplicidade nos mesmos cursos e em períodos 
concomitantes.

O Gráfico 7 apresenta as matrículas do Pronatec Bolsa-Formação também contabilizadas no Acordo 
de Gratuidade, por ofertante, sendo que 92% dos casos ocorreram no Senai e 8% no Senac. 



50

Gráfico 7: Número de matrículas contabilizadas em duplicidade no Acordo de Gratuidade e no 
Pronatec Bolsa-Formação, por Ofertante.

Fonte: Sistec (Referência ano de 2012)

Nesse contexto, foram identificadas falhas nos mecanismos de operacionalização do Sistec que 
propiciam a ocorrência dos fatos apontados, quais sejam: 

•	 O Sistema permitiu o registro a posteriori de matrículas realizadas fora do Sistec 
(processo de transferência em lotes de dados), contudo esse mecanismo não é automatizado, 
pois não está integrado ao banco de dados do MEC e da Receita Federal, fazendo com que 
o Sistema não apresente críticas quanto ao registro de matrículas de alunos com CPFs 
inválidos, menores de quinze anos e com pelo menos uma matrícula ativa em curso; 

•	 O Sistec não permitia a integração do banco de dados do Pronatec Bolsa-Formação com 
o do Acordo de Gratuidade, favorecendo um possível acúmulo de benefícios de Programas 
distintos por um mesmo aluno, de forma concomitante;

•	 Segundo relatos da Setec, o Sistec apresentou problemas de acesso, devido à sobrecarga 
de dados, fazendo com que os parceiros ofertantes executassem o Pronatec Bolsa-Formação 
fora do sistema.

A Setec apresentou documentos (Memo nº 346/2013/DIR/SETEC-MEC, de 27 de março de 
2013 e Memo nº 1121/2013/DIR/SETEC-MEC, 22 de agosto de 2013) que demonstram as 
solicitações junto à Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/
MEC), objetivando a resolução das ocorrências evidenciadas.

Outra iniciativa informada pelo MEC foi a criação, em abril de 2013, do Sistema de Inscrição on 
line para preenchimento de vagas não ocupadas pelos demandantes, na tentativa de assegurar 
a abertura das turmas e a realização dos cursos sem comprometer o atendimento das 
condicionalidades do Programa. Assim, candidatos se inscrevem à Bolsa-Formação, mediante 
o acesso do interessado ao endereço eletrônico http://pronatec.mec.gov.br/. 

A vantagem dessa ferramenta seria permitir a atuação preventiva da Setec/MEC em verificar o 
atendimento de algumas condicionalidades básicas do Programa, de forma que o candidato tenha 
condições de frequentar o curso. O candidato deve declarar seu nível de escolaridade e, a partir 
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de então, abrem-se campos para visualização dos cursos disponíveis àquele nível de escolaridade. 
Adiante, o candidato deve informar os dados pessoais CPF, e-mail e telefone. Essa ferramenta 
também está integrada ao banco de dados do Sistec e da Receita Federal, bloqueando a inscrição 
de CPFs inválidos e com data de nascimento incompatível para o curso pretendido. 

Como este instrumento não estava em funcionamento em 2011 e 2012, coube a cada 
parceiro ofertante realizar a matrícula de candidatos registrados em cadastros reserva das 
próprias instituições de ensino, muitas vezes, não compatíveis com as condicionalidades para 
recebimento da bolsa-formação. Dessa forma, concluiu-se que o MEC carecia de mecanismos 
de controle para garantir a concessão de bolsas a canditatos aderentes às condicionalidades do 
Programa. Foram elaboradas as seguintes recomendações à Setec: 

•	 implementar controles que garantam o atendimento às condicionalidades do Pronatec Bolsa 
Formação na pré-matrícula e matrícula de candidatos interessados em receber o benefício; 

•	 assegurar que os alunos matriculados no Pronatec Bolsa-Formação não sejam 
contabilizados em duplicidade em cursos também desenvolvidos para atender outros 
programas gratuitos de EPT, principalmente o Acordo de Gratuidade dos SNA.

Em reunião realizada entre Setec e a CGU, em 8 de maio de 2015, essa Secretaria demonstrou 
a funcionalidade da crítica quanto à idade mínima para participação nos cursos do Pronatec 
Bolsa-Formação e quanto ao número de matrículas efetuadas anualmente por beneficiário, 
estritamente no âmbito da Bolsa-Formação, sem levar em consideração matrículas efetuadas 
nas redes públicas e em cursos do Programa de Gratuidade dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem. As funcionalidades testadas foram implementadas pela Setec em agosto de 
2013, conforme memorando 1631/2014/DTI/SE/MEC. 

Nessa mesma reunião, ficou acordado que a DTI/MEC detalharia (1) a metodologia de carga 
dos dados do Acordo de Gratuidade no Sistec, (2) os esforços que estão sendo empreendidos 
para implementar a funcionalidade de crítica no Sistec dos dados da Bolsa-Formação com os 
do Acordo de Gratuidade, bem como com os dados dos demais programas gratuitos de EPT. 

Foi solicitada base de dados do Sistec, exercício de 2016, a fim de verificar o saneamento 
das situações apontadas em 2013. Em março de 2017, a Setec disponibilizou os arquivos que 
contém cursos iniciados desde 2011 e foram localizados os seguintes registros:

Tabela 10: Condicionalidades não atendidas por bolsistas Pronatec Bolsa-Formação

Condição do Bolsista 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

De 0 a 13 anos 33 300 222 26 3 4 588

Mais de 4 matrículas em cursos FIC, no ano 0 133 561 384 3 0 1.081

CPF com registro no Sisobinet 1 56 178 189 55 11 490

Total de Matrículas não aderentes a três 
condicionalidades 34 412 693 332 58 15 2.159

Fonte: SISTEC (base extraída em março/2017).



52

Observa-se que após a implantação dos controles objetos de recomendações da CGU (a partir 
de 2015), houve o saneamento/redução das inconsistências relacionadas às condicionalidades. 

Em relação às matrículas contabilizadas em duplicidade no Acordo de Gratuidade e no Pronatec 
Bolsa-Formação, em 3 de julho de 2017, a Setec informou que, desde 2016, as instituições 
do Sistema S são obrigadas a inserir diretamente no Sistec os dados de seus beneficiários do 
Acordo de Gratuidade.

Cumpre ressaltar que o TCU, por meio do Acórdão 3071/2016-TCU-Plenário, determinou 
à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, em conjunto com a Setec/MEC e com a 
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI/MEC, a elaboração e o encaminhamento ao 
Tribunal de plano de ação para corrigir inconsistências nos registros do Sistec, dentre elas: 
matrículas de alunos com registro de óbito no Sisobinet; e matrículas de alunos que não 
cumprem requisitos de idade.

A Setec, por meio da Nota Técnica nº 101/2017/DIR/SETEC/SETC, de 30 de novembro de 
2017, informou que “O Sistec atualmente não permite mais de 4 matrículas em cursos FIC no 
ano e não aceita alunos menores de 14 anos. Entretanto, os casos que ainda persistem serão 
objeto de análise interna para identificar as falhas no processo que levaram a essa ocorrência, 
para a devida correção.”

A unidade informou que a consulta online no Sistec à base do Sisobnet está na dependência de 
acerto entre os demais setores do MEC e os órgãos responsáveis pelo sistema de óbitos. Já em 
relação aos demais casos identificados pela CGU, a Setec esclareceu que fará uma análise para 
tomar as ações cabíveis com vistas à devolução dos recursos, se for o caso. 

Assim, a Setec adotou medidas para mitigar/sanear as inconsistências verificadas. 

4. As instituições de ensino estão aderentes aos critérios de qualidade de ensino, 
estabelecidos nos regulamentos do Pronatec Bolsa-formação? 

A presente questão de auditoria buscou verificar o grau de aderência a critérios de qualidade 
de ensino, conforme estabelecido nos regulamentos do Pronatec Bolsa-Formação para a rede 
federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica - EPCT, em especial, quanto a prestação 
regular de assistência estudantil, concessão de material didático gratuito, compatibilidade 
da formação e da experiência profissional dos docentes com as atividades desenvolvidas no 
Programa e acompanhamento pedagógico, além de ter sido abordada a existência de ações de 
monitoramento e estímulo à permanência do aluno.

Para tanto, consolidou-se os resultados dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas, análise da 
gestão de 2015, realizados em dezessete instituições da rede federal de EPCT, conforme anexo 
ao relatório.
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Para avaliar os quesitos de qualidade de ensino, a metodologia utilizada consistiu em análise 
documental e aplicação de entrevista presencial aos discentes e docentes dos cursos 
selecionados. 

Como critério de seleção dos cursos, definiu-se a escolha de pelo menos dois Câmpus ou duas 
unidades de ensino, sendo preferencialmente uma unidade na capital e uma unidade remota, 
ou seja, que não faz parte da estrutura física permanente das instituições ofertantes. 

Para cada instituto auditado foi elaborado relatório cujas constatações e informações foram 
discutidas com o gestor. Nesses relatórios, foram emitidas recomendações específicas para 
elidir/mitigar as impropriedades verificadas.

4.1. Os alunos recebem a assistência estudantil de forma regular?

Conforme o art. 5º, inciso III, alínea l da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, 
cabe às instituições da rede federal de EPCT assegurar aos beneficiários da Bolsa-Formação a 
devida assistência estudantil na forma de alimentação e transporte, considerando necessidades 
específicas de pessoas com deficiência e agindo em conformidade com o previsto no art. 8º 
desta resolução. O citado artigo define que a assistência estudantil pode ser concedida pela 
oferta direta de alimentação e transporte ou de forma pecuniária. 

A assistência estudantil se aplica somente aos cursos FIC e técnicos presenciais, nas formas 
concomitante e integrada, em consonância com o § 2º, art. 7º, da Portaria MEC nº 817/2015. 
Portanto, estudantes de cursos técnicos subsequentes não fazem jus à assistência estudantil. 

Considerando a referida legislação, foram analisadas nesta questão as informações dos treze 
institutos cujos cursos selecionados para análise faziam jus à assistência estudantil, quais sejam: 
IFRS, IFRN, IFMA, IFMG, IFG, IFMS, IFTM, IFCE, IFES, IFAM, IFPE, IFAL e IFPR.

Vale destacar que não foi possível aplicar questionários para os alunos do IFTM e do IFCE, razão 
pela qual não foram considerados nas informações que dizem respeito a este público, apenas nos 
dados apresentados pelos institutos. Quanto ao IFAP, não foi considerado neste tópico em função 
dos cursos selecionados referirem-se ao sistema prisional e a cursos na modalidade à distância.

4.1.1. Fornecimento da assistência estudantil

Com base em documentação apresentada e aplicação de questionários aos alunos, verificou-se que 
em dez de treze instituições o auxílio transporte e o auxílio alimentação são ofertados em pecúnia, 
mediante transferência bancária direta na conta dos beneficiários. Os valores são calculados a 
partir da frequência mensal do aluno. Uma instituição forneceu diretamente a alimentação.

Quanto ao recebimento da assistência estudantil, dos 763 alunos entrevistados, 581 têm direito 
à assistência estudantil, por participarem de cursos FIC (296 alunos) e técnico concomitante 
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(285 alunos). Os demais alunos participaram de cursos técnicos subsequentes. Desse total de 
581 alunos, 467 responderam que receberam o auxílio transporte, 107 informaram que não, 
seis declararam “não se aplica” e um não respondeu à questão. Quanto ao auxílio alimentação, 
421 informaram que receberam esse auxílio e 154 não receberam.

Gráfico 8: Recebimento de auxílio transporte e auxílio alimentação, 
conforme resposta dos alunos

  

Verificou-se intempestividade no repasse do auxílio estudantil, o que pode ser uma das 
justificativas das respostas negativas quanto ao recebimento desse benefício, além do 
desconhecimento desses alunos sobre a função do valor em pecúnia a eles repassados. 

4.1.2. Tempestividade no repasse da assistência estudantil

Por meio de análise da documentação comprobatória e entrevista com docentes, observou-se 
que o repasse do auxílio transporte não foi tempestivo em doze Institutos e em um não foi 
possível avaliar. O auxílio alimentação foi intempestivo em oito instituições, sendo que em três 
foi fornecido no prazo e em dois não foi possível analisar. Constatou-se, inclusive, pagamento 
da assistência estudantil após o término dos cursos.

Gráfico 9: Tempestividade do fornecimento de auxílio transporte e auxílio alimentação 
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Ressalte-se que o IFCE forneceu alimentação para os alunos e apenas o auxílio transporte em 
pecúnia, que ocorreu de forma intempestiva. 

Não há normatização interna em relação à assistência estudantil nem definição do prazo 
para o pagamento dessa assistência no âmbito da maioria dos institutos. No IFMS, o Manual 
Operacional do Pronatec prevê que as solicitações de pagamento devem ser encaminhadas à 
Coordenação Geral do Programa até o 6º dia útil após o fechamento da quinzena, no entanto, 
não detalham quando será efetuado o pagamento para os beneficiários.

Cumpre ressaltar que havia a definição da periodicidade quinzenal ou semanal da oferta da 
assistência estudantil prestada de forma pecuniária, em caráter excepcional, no § 3º do art. 8º 
da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, o qual foi revogado pela Resolução nº 
6, de 12 de março de 2013. Dessa forma, não há definição na legislação vigente do programa, 
no âmbito da Setec, quanto à periodicidade do fornecimento dessa assistência aos alunos.

Os gestores dos institutos justificam o fato de que a assistência estudantil não está sendo paga 
de forma regular devido, principalmente, à morosidade dos repasses financeiros pelo MEC. 

Os critérios e procedimentos para a transferência de recursos por meio de descentralizações de 
crédito para as instituições da rede federal de EPCT, no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação, 
são definidos pela Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012. 

O cálculo do montante de recursos financeiros a ser descentralizado a cada parceiro ofertante é 
realizado pela Setec/MEC. Ao FNDE compete realizar, de acordo com os Termos de Execução 
Descentralizada - TED aprovados e sob solicitação da Setec, as descentralizações às instituições 
da rede federal.

Em consulta ao Siafi em 21 de agosto de 2017, verificou-se que, para os dezessete institutos da 
amostra, foram firmados 43 TED em 2015 no valor de R$ 148.683.793,95. Foram repassados 
R$ 106.727.495,92. 

Houve atraso nos repasses para 23 TED firmados em 2015: para dezenove TED a liberação de 
recursos se iniciou em 2016, para um, em 2017, para 3 ainda não houve repasse.

O quadro a seguir exemplifica a ocorrência de atraso e/ou repasse em momento posterior à 
vigência dos TED celebrados em 2015 para a oferta de cursos do Pronatec Bolsa-Formação. 
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Quadro 5: Repasses financeiros a Institutos para a oferta de cursos do Pronatec 
Bolsa-Formação pactuados em 2015.

IF TED Vigência Valor 
firmado (R$) A repassar A comprovar

Valor repassado (R$)

2015 2016 2017

IFMA 3640
27/11/15 a 
31/12/16

832.000,00 577.540,00 254.460,00 0 0 254.460,00

IFPR 3649
03/11/15 a 
03/05/17

312.000,00 116.927,00 195.072,80 0 52.800,00 142.272,801

IFMG 2385
11/03/15 a 
31/12/16

39.756.207,50 12.518.161,42 27.238.046,08 15.372.497,23 960.933,59 10.904.615,26

IFRS 2624
20/03 a 

31/12/15
3.568.647,61 739.047,81 2.829.599,80 648.882,78 2.180.717,02 0

Fonte: Siafi, consulta em 21 de agosto de 2017.
1. Data do último repasse em 15 de maio de 2017, portanto fora do período de vigência do TED.

Ao ser questionada sobre os motivos que levaram à morosidade/contingenciamento nos 
repasses orçamentários e financeiros para a execução do Pronatec Bolsa-Formação no 
exercício de 2015 e informar o impacto desse atraso no atingimento das metas financeiras e 
físicas desse exercício, a Setec, por meio da Nota Técnica nº 83/2016/GAB/SETEC/SETEC, de 
24 de outubro de 2016, esclareceu que:

[...]
“3.11. Em decorrência de atrasos na votação do Lei Orçamentária Anual de 2015, a 
pactuação só foi realizada em setembro, ocasionando diversos atrasos na execução 
e consequentemente dificuldades no atingimento das metas físicas e financeiras 
estabelecidas para aquele exercício.[...]”

A manifestação da Setec corrobora com a manifestação dos gestores dos institutos sobre a 
morosidade do processo orçamentário/financeiro do Programa. 

O atraso no pagamento da assistência estudantil aos alunos do Pronatec Bolsa-Formação pode 
contribuir para o aumento dos índices de evasão escolar devido à falta de recursos financeiros 
próprios do aluno para custeio de alimentação e transporte que garantam a frequência nas aulas. 

4.1.3. Normatização do valor da assistência estudantil

O valor destinado à assistência estudantil é definido por ato discricionário dos institutos e o 
pagamento está condicionado à frequência do aluno. Em que pese o FNDE ter estabelecido 
o valor da bolsa de R$ 10,00 por hora-aluno, conforme o § 4º, art. 6º da Resolução FNDE 
nº 4, de 16 de março de 2012, e que esse valor corresponde ao custo total do curso por 
estudante, incluindo eventual custeio de transporte e alimentação ao beneficiário (§ 4º, art. 6º 
da Lei nº 12.513/2011), não há parâmetro na legislação que estabeleça metodologia de cálculo 
e limite mínimo para a assistência estudantil. Verificou-se a adoção de valores diferentes entre 
os institutos, tendo sido, na maioria dos casos, de R$ 2,00 por hora-aluno.
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Por meio do Acórdão nº 1.006/2016 – Plenário, o Tribunal de Contas da União recomendou 
à Setec o aperfeiçoamento da normatização da prestação da assistência estudantil, para que 
nas próximas rodadas de pactuação fosse definido valor mínimo do benefício. Apesar dessa 
constatação do TCU referir-se às instituições do Sistema “S” e às Secretarias Estaduais, observa-
se que na RFEPCT tal regulamentação também se faz necessária.

A definição da metodologia de cálculo do valor da assistência estudantil está relacionada com 
a forma de cálculo do valor para a bolsa-formação, cujo assunto foi abordado na questão de 
auditoria 1 deste trabalho.

Assim, recomenda-se à Setec: Estabelecer diretrizes para a prestação de assistência 
estudantil, definindo prazo para fornecimento.

A Setec, por meio da Nota Técnica nº 101/2017/DIR/SETEC/SETEC, de 30 de novembro de 
2017, informou que:

[...] “o Manual de Gestão do Bolsa Formação é o instrumento orientador para essa 
prática, pois engloba a sistematização da oferta da assistência estudantil, no entanto 
está em revisão, inclusive quanto às questões relativas ao prazo para fornecimento. 
Ademais, esclareça-se ainda que a SETEC está em vias de contratar alguns estudos 
para aprimorar o monitoramento da oferta da Bolsa-Formação, que inclui questões 
relacionadas à qualidade da oferta, à Assistência Estudantil, Acompanhamento 
Pedagógico, estímulo à permanência, qualidade dos insumos, materiais didáticos e 
infra-estrutura.”

O Manual citado não define diretrizes incluindo o prazo para o fornecimento da assistência 
estudantil. O Manual de Gestão da Bolsa-Formação poderia ser atualizado de forma a abordar, 
inclusive, as  orientações no que diz respeito a esse benefício. Além disso, a Setec se propôs a 
contratar estudos para aprimorar o monitoramento da oferta do Programa. Dessa forma, as 
providências a serem adotadas pelo gestor serão monitoradas pela CGU.

4.2. Os alunos dispõem de acompanhamento pedagógico regular?

O acompanhamento pedagógico é de competência da unidade de ensino ofertante e inclui o 
monitoramento de frequência e do desempenho escolar, de acordo com o art. 22, inciso XXXII, 
da Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015. Pode ser entendido como uma estratégia 
de intervenção que auxilia estudantes com demandas específicas no âmbito da aprendizagem. 

Com o intuito de realizar esse acompanhamento, podem ser desenvolvidas atividades específicas 
para cada demanda, avaliações periódicas, planejamento de rotinas, estratégias de estudo, visitas 
domiciliares, reunião com os familiares, além de auxilio pedagógico em adaptações curriculares, 
caso seja necessário (http://desenvolverbahia.com.br/acompanhamento-pedagogico/). O 
atendimento extraclasse a estudantes com rendimento escolar defasado (reforço, monitoria, 
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orientação, aconselhamento sobre rotina e método de estudos, entre outros) também é 
considerado acompanhamento pedagógico.

Dada a autonomia das instituições na execução das ofertas, o acompanhamento pedagógico é 
definido no âmbito de cada instituto, a legislação do Pronatec não define a forma de realização 
dessa atividade. Não foi verificada regulamentação, por parte das instituições auditadas, desse 
acompanhamento ou a existência de projeto de acompanhamento pedagógico formalmente 
instituído. A metodologia de execução pode variar entre Campi de uma mesma instituição por 
inexistência de diretriz institucional definida.

As ações de acompanhamento pedagógico não são plenamente documentadas, não havendo 
comprovação da realização e regularidade dessas atividades. Para alguns cursos, verificou-se 
a existência de fichas de avaliação de desempenho, relatório de acompanhamento diário dos 
alunos, acompanhamento realizado por meio de Boletim Informativo. Foram verificadas ações 
esparsas que necessitam de maior divulgação aos alunos.

Verificou-se que sete instituições realizam ações de acompanhamento pedagógico, como 
reforço no ensino, monitoria, plantão tira-dúvidas, orientação, aconselhamento, entre outros, 
enquanto dez instituições não oferecem essas atividades com vistas a melhorar o nível de 
aprendizado dos alunos.

Gráfico 10: Realização de atividades de acompanhamento pedagógico extraclasse

 Dos 763 alunos entrevistados de quinze institutos auditados (não foi possível entrevistar os 
alunos do IFCE e IFTM), 491 informaram que não há atividades de acompanhamento pedagógico 
regular extraclasse e 141 discentes responderam que essas ações são oferecidas. Verificou-se 
que o acompanhamento carece de ampla divulgação e de ampliação em suas ações, tendo em 
vista que 131 alunos não souberam responder à questão.

Segundo respostas dos docentes a 124 questionários aplicados nas dezessete instituições 
auditadas, 83 afirmaram que a unidade de ensino oferece acompanhamento pedagógico 
extraclasse para os alunos do Pronatec Bolsa-Formação, vinte informaram que não há esse 
acompanhamento e 21 não souberam informar. Cumpre esclarecer que foram entrevistados, 
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no total, 110 docentes, entretanto nove docentes responderam a mais de um questionário por 
ministrarem mais de uma disciplina/curso nas turmas da amostra.

Houve justificativa dos gestores de que as aulas de reforço são realizadas durante as aulas, 
tendo como motivo a natureza dos cursos que são de curta duração e o perfil dos alunos. 
Outro argumento apresentado foi que o atendimento extraclasse aos alunos não é possível, 
pois a base de cálculo financeiro do Pronatec só considera a carga horária do curso e não carga 
horária extra para atendimento. 

Entretanto, a Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, art. 12, prevê que as 
instituições da rede federal de EPCT poderão conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas 
atividades da Bolsa-Formação, em jornada extraordinária ao seu contrato de trabalho, para o 
desempenho de algumas atribuições, dentre elas, a de orientador. O art. 13 dessa Resolução, 
define as competências do orientador, dentre as quais citamos:

“a) acompanhar as atividades e a freqüência dos estudantes, atuando em conjunto com 
os demais profissionais para prevenir a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a 
permanência;
b) articular as ações de acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, à 
permanência, ao êxito e à inserção socioprofissional;
[...]
f) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência.”

Apesar de ser discricionária a concessão de bolsa para a função de orientador, o parágrafo único 
do art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, estabelece a obrigatoriedade, 
para toda instituição da rede federal de EPCT, da designação de um coordenador-geral para 
supervisionar as atividades do Pronatec Bolsa-Formação ao qual compete exercer, quando 
couber, as atribuições do orientador, conforme o art. 13, inciso I, da citada Resolução.

A insuficiência de acompanhamento pedagógico pode prejudicar o desempenho do aluno no 
curso e a sua inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, foram feitas recomendações 
específicas para os Institutos em que foram verificadas as citadas falhas. Configura-se como 
boa prática de gestão estabelecer diretrizes para a execução dessas atividades, que poderia ser 
realizada por meio da elaboração de projeto de acompanhamento pedagógico formalmente 
instituído. 

4.3. Os alunos dispõem de ações de monitoramento e estímulo à permanência? 

Em dez dos dezessete institutos auditados foram verificadas ações de monitoramento de 
evasão e estímulo à permanência do aluno.
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Gráfico 11: Existência de ações de monitoramento e estímulo à permanência do aluno

Quando existentes, as ações de monitoramento e estímulo à permanência dos alunos não são 
padronizadas, devido à falta de regulamentação dessas ações. 

Em que pese a análise dos índices de evasão dos cursos do Pronatec Bolsa-Formação não ter 
sido objetivo específico do trabalho in loco, foram verificadas altas taxas de evasão. Em uma 
das instituições auditadas, as quatro turmas selecionadas na amostra apresentaram taxa média 
de evasão de 53%. A análise das folhas de frequência de uma das instituições demonstra que a 
evasão não ocorreu de forma gradual, já no primeiro dia de curso ocorrem faltas, isto é, apesar 
de matriculados, os alunos não comparecem. 

Como boa prática de gestão observada, ressalta-se o resultado positivo das ações de estímulo 
à permanência do estudante adotadas pelo IFCE, no sentido de prevenir a evasão escolar, 
considerando que de um total de 120 alunos, apenas três desistiram dos cursos iniciados, o que 
consiste em percentual de 2,5% de evasão.

Ao solicitar à Setec informação quanto a taxa de evasão dos cursos do Pronatec Bolsa-Formação 
ofertados no segundo semestre de 2015 pelos institutos auditados, essa Secretaria, por meio 
da Nota Técnica nº 83/2016/GAB/SETEC, de 24 de outubro de 2016, esclareceu que:

[...] “Na educação profissional e tecnológica a evasão deve ser analisada com 
muita cautela. Uma vez que a formação profissional denota uma preparação ao mundo 
do trabalho e renda, a evasão aos cursos pode ser positiva, quando o aluno foi absorvido 
pelo mundo do trabalho e renda, ainda que não tenha concluído o curso; ou negativa, 
em que o abandono foi promovido por outros fatores.
[...]
3.17. Outro aspecto inerente à evasão dos cursos de educação profissional e 
tecnológica é que ela não pode ser aferida no sentido amplo. Cada análise deve ser feita 
considerando-se o tipo de curso. Nesse sentido, haverá a evasão dos cursos de formação 
inicial e continuada, cursos técnicos concomitantes, cursos técnicos subsequentes, 
cursos técnicos integrados.
3.18. Não há que se descartar, ainda, a relevância da modalidade atendida, 
que considera alguns públicos específicos e cuja evasão pode se explicar pela própria 
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natureza da oferta, como no caso dos cursos para o sistema socioeducativo fechado 
ou prisional fechado que, ao egresso de ambos os sistemas não é possível retorno ao 
estabelecimento para a continuidade do curso.
3.19. Desta feita, esta Secretaria ainda não possui indicadores de evasão 
quantitativa ou qualitativa que subsidiariam a resposta. (...)
3.20. Por fim, (...), como mecanismo de coibição às altas taxas de evasão, a 
Portaria MEC nº 817, de 2015, traz o Índice de Conclusão de Curso, que implica na 
devolução de recursos ou na prestação gratuita de oferta equivalente, quando a evasão 
ultrapassa o percentual tolerável de 15%. A partir de abril de 2017, o IC será aplicado 
às ofertas de 2016.”

A Secretaria afirma, assim, não possuir indicadores para análise quantitativa ou qualitativa da 
evasão do Pronatec Bolsa-Formação. 

Foram emitidas recomendações específicas ao gestor dos institutos em que foram identificadas 
as impropriedades relatadas, as quais permanecem em monitoramento pela CGU. Considera-
se boa prática de gestão realizar o diagnóstico da situação, avaliar as ações de monitoramento 
da evasão e estímulo à permanência do aluno, identificar ferramentas e estratégias para 
aperfeiçoar os trabalhos, bem como a regulamentar e dar publicidade a essas ações.

4.4. Os insumos necessários para a participação nos cursos são gratuitos e úteis?

Segundo as Resoluções CD/FNDE nº 4/2012 (Art. 5º, inciso III, alínea K); corroborada pelo art. 
7º da Portaria MEC nº 817/2015, as instituições da rede federal de EPCT deverão fornecer 
gratuitamente aos beneficiários os insumos necessários para sua participação nos cursos 
(materiais didáticos, materiais escolares gerais e específicos e uniformes, quando adotados pela 
instituição de ensino).

A referida Portaria dispõe também que compete ao parceiro ofertante, conforme o art. 22, 
inciso XXIII, “assegurar aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à infraestrutura 
educativa, especialmente biblioteca e laboratórios, sem quaisquer restrições, e, quando houver, 
recreativa, esportiva ou de outra natureza existente nas unidades ofertantes”. 

Os cursos poderão ser ofertados em unidades remotas das instituições ofertantes, desde que 
garantidas as condicionalidades citadas. 

4.4.1. Material didático e escolar

Verificou-se o fornecimento de material didático gratuito (livros, apostilas, etc.) em dezesseis 
instituições avaliadas.
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Gráfico 12: Fornecimento de material didático gratuito por Instituto

As respostas dos alunos e professores ratificam a realização da distribuição gratuita do material 
didático. De 763 alunos entrevistados, 633 responderam que receberam o material, e 130 
informaram que não receberam. Da mesma forma, 107 docentes do total de 124 entrevistados 
confirmaram a distribuição gratuita do material didático, contra onze que informaram que não 
foi distribuído e seis professores não souberam responder.

Os materiais foram entregues no início do curso em treze institutos, em dois não foram 
entregues nesse período e para uma instituição não foi possível avaliar. Do total de 633 alunos 
que informaram o recebimento do material, 465 informaram que receberam os materiais 
didáticos no início do curso, 56 disseram que receberam, mas incompleto, 109 não receberam 
e três preencheram “não se aplica”.

Dos 633 alunos, 477 alunos informaram a utilização do material didático gratuito pelos 
professores, 107 informaram que alguns docentes utilizam o material, 37 disseram que não e 
doze declararam “não se aplica”.

Gráfico 13: Utilização do material didático gratuito pelos docentes, 
conforme respostas dos alunos
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Ao questionar os 107 docentes entrevistados que confirmaram a entrega do material didático, 
cem responderam que utilizam o material didático gratuito fornecido ao aluno em suas aulas, 
quatro não usam o material e três preencheram a opção “não se aplica”. 

Dos 107 citados, 82 afirmaram que o material abrange os conteúdos previstos nos planos de 
aula/ensino da disciplina, contra seis que discordam e dezenove responderam “não se aplica”.

No tocante ao fornecimento de material escolar gratuito (caderno, caneta, lápis, borracha, 
caneta, etc.), dos 763 alunos entrevistados, 572 afirmaram que receberam; 81 declararam que 
receberam esse material, mas incompleto; 110 informaram que não receberam. 

A falta fornecimento, fornecimento intempestivo ou fornecimento parcial de materiais didáticos 
e escolares gratuitos aos alunos foi atribuída pelos gestores ao atraso na liberação de recursos 
financeiros pelo órgão gestor do Programa Pronatec Bolsa-Formação.

4.4.2. Infraestrutura física e tecnológica

Verificou-se a existência de laboratórios ou estrutura para a execução de aulas práticas em 
onze instituições das dezessete avaliadas, três unidades de ensino não possuem e em três não 
se aplica para os cursos da amostra. De 763 alunos entrevistados, 474 responderam que os 
materiais e equipamentos necessários para as aulas práticas foram oferecidos pela escola, 165 
discordaram, um não respondeu e 123 informaram que “não se aplica”.

Além disso, foi verificado se é permitido aos alunos realizar o empréstimo de livros na 
biblioteca. Dos 763 alunos entrevistados, 351 disseram “sim”; 204 declararam que “não”; 156 
responderam “não sei” e 52 “não se aplica”. 

Sobre a disponibilização de computadores com acesso à internet para estudo e pesquisa 
dos alunos, de 763 discentes, 430 responderam que o instituto disponibiliza, contra 260 que 
disseram não ter acesso, enquanto dezoito classificaram como “não se aplica” e 55 não sabiam 
responder.

A ausência de laboratórios para aulas práticas, de biblioteca e de computadores com acesso à 
internet para estudos e pesquisas a serem realizados pelos alunos do Pronatec Bolsa-Formação 
decorre de dificuldades relativas à infraestrutura existente nas unidades remotas. Verificou-se 
no IFPE que as salas de aula não dispunham de ar condicionado e os ventiladores existentes 
não eram suficientes para manutenção de uma temperatura mínima de conforto que garanta 
condições de aprendizagem.

As unidades remotas são constituídas a partir de parcerias entre o demandante e o ofertante 
para que os cursos ocorram em locais de proximidade da comunidade onde os estudantes 
residem, garantindo que o deslocamento do aluno seja mais fácil, minimizando, dessa forma, 
gastos com transporte. Entretanto, o fato evidencia deficiência no critério de seleção dos 
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parceiros que não dispõem de infraestrutura necessária para a realização dos cursos ou falta de 
auxílio, por parte dos Institutos, na preparação da infraestrutura nessas unidades.

Ressalta-se, ainda, o desconhecimento, por parte de alunos, que seria permitido o empréstimo 
de livros na biblioteca da escola, a utilização de computador com acesso à internet e de 
laboratórios ou outros espaços para prática do que foi aprendido em sala de aula, evidenciando 
a necessidade de aperfeiçoar a divulgação desses serviços.

Não houve cobrança de taxas, mensalidades ou outras contribuições aos estudantes nas 
instituições auditadas, com exceção do IFMA (de 93 alunos, nove informaram que sim) e IFMS 
(de 48, um declarou que sim). No IFMA, verificou-se o pagamento de taxas pelos alunos para 
o fornecimento de uniformes.

Foram emitidas recomendações específicas ao gestor dos institutos para os quais foram 
identificadas as impropriedades relatadas, as quais permanecem em monitoramento pela CGU.

4.5. Os docentes possuem formação e experiência compatíveis com as atividades 
desenvolvidas no Programa?

Conforme o art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, os profissionais da 
Bolsa-Formação “deverão ter formação e experiência compatíveis com as responsabilidades” 
inerentes à função que ocupam.

O §1º do art. 14 da Resolução supracitada determina que a seleção de professores que sejam 
servidores ativos e inativos da rede federal de EPCT deve ocorrer em atendimento a Edital 
Institucional de Extensão, contendo critérios aprovados pela administração máxima das 
instituições. O § 2º do mesmo artigo prevê que a seleção de profissionais que não pertençam 
ao quadro de servidores da rede federal deverá ser precedida de processo de seleção pública 
simplificada, por edital, e da comprovação da capacidade técnica e formação adequada para o 
desempenho das respectivas atribuições.

Em dezesseis instituições auditadas constatou-se que a seleção dos professores, servidores 
da rede federal, é feita por meio de edital institucional de extensão. Em quatorze institutos, 
o edital institucional de extensão contém critérios aprovados pela administração máxima da 
instituição de ensino.

A seleção para professores que não sejam servidores da rede federal é feita por meio processo 
público simplificado, definido por edital, nos dezessete institutos auditados. Da mesma forma, 
constatou-se, na totalidade da amostra, a existência de critérios formalizados para comprovação 
da capacidade técnica e formação adequada no que se refere a seleção desses professores. 
Além disso, os professores dos cursos avaliados foram selecionados de acordo com os critérios 
previstos nos editais de seleção.
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No que se refere ao perfil acadêmico, de 110 docentes entrevistados (retiradas as duplicidades 
de respostas para professores que lecionam mais de uma disciplina), 57 possuem especialização; 
vinte, graduação; vinte, mestrado; nove, doutorado; um possui ensino fundamental e três, 
ensino médio.

Gráfico 14: Grau de escolaridade dos docentes

De 124 questionários aplicados por disciplina ministrada (professores que lecionam mais de 
uma disciplina foram considerados por suas respostas individuais em relação à disciplina), 
houve 121 respostas afirmativas ao questionar se os docentes possuíam formação acadêmica 
ou qualificação na área da disciplina em que atuam no Pronatec e três respostas negativas. 73 
responderam possuir até cinco anos de experiência na disciplina; trinta, de seis a dez anos; oito 
de onze a quinze anos e treze, mais de quinze anos. 

Gráfico 15: Tempo de experiência no magistério na área da disciplina 
em que atua no Pronatec Bolsa-Formação

Quanto à experiência profissional na área da disciplina em que atuam no Pronatec, 46 docentes 
informaram que possuem até cinco anos; 37, de seis a dez anos; quatorze responderam de 
onze a quinze anos e 27 professores afirmaram possuir mais de quinze anos de experiência 
profissional. 
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Gráfico 16: Tempo de experiência profissional na área da disciplina 
em que atua no Pronatec Bolsa-Formação

Dessa forma, verificou-se, de modo geral, que os critérios de contratação dos docentes 
obedeceram aos normativos do Programa, havendo compatibilidade da formação e da experiência 
profissional dos docentes com as atividades desenvolvidas no Pronatec Bolsa-Formação. 

Foi constatado no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406282, análise da gestão de 
2013, que a rede federal conta com legislação própria, expedida pelo MEC e pelo Conselho 
Deliberativo do FNDE, para definição de padrões de qualidade e racionalidade no uso dos 
meios para prestação de serviços no âmbito da Bolsa-Formação. Há um conjunto de regras 
disciplinadoras quanto à (aos): cargos exigidos e respectivas atribuições forma e critérios 
de seleção, métodos de avaliação, condicionalidades para contratação de servidor ativo ou 
inativo da instituição, vedações de acúmulo de cargos, formas de controle da carga horária dos 
profissionais para não conflitar com a carga horária dedicada ao bom andamento das atividades 
normais e ao atendimento do plano de metas da instituição.

Ao contrário da Rede Federal, as redes públicas estaduais e municipais, os SNA e a rede privada 
não possuem regramento para disciplinar a contratação dos profissionais que prestam serviços 
no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação. Não há uma separação entre as atividades normais 
desenvolvidas pelas redes e as atividades do Pronatec Bolsa-Formação. Todo o quadro funcional 
das redes não federais pode atuar de forma concomitante com o Pronatec Bolsa-Formação. 

Naquela ocasião, foi emitida a recomendação para a Setec: “Definir, para aplicação no 2º 
semestre de 2015, padrões mínimos de qualidade para a prestação dos serviços de EPT no 
âmbito do Pronatec Bolsa-Formação para as redes públicas estaduais, municipais, privadas e 
para os SNA.”

O gestor não demonstrou as providências adotadas em cumprimento à recomendação, até o 
momento. 

É necessário que a prestação de serviços nas redes públicas estaduais, municipais, privadas e 
para os SNA esteja assentada em padrões de qualidade pré-definidos, que façam referência 
à formação e experiência profissionais, ao acompanhamento da carga horária dedicada à 
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Bolsa-Formação; à forma de avaliação de desempenho do profissional; à adequabilidade dos 
profissionais/serviços; às necessidades específicas dos alunos; à adoção de estratégias de 
prevenção da evasão e de estímulo à permanência dos alunos; e às ações de acompanhamento 
pedagógico e inclusão produtiva. Portanto, a recomendação permanece em monitoramento.

5. A execução financeira dos recursos ocorre de forma adequada?

Compete à Setec regulamentar a oferta de cursos, monitorar e avaliar a execução dos cursos e 
o cumprimento da pactuação de vagas por parte dos parceiros ofertantes; calcular o montante 
de recursos financeiros a ser repassado a cada parceiro ofertante das instituições públicas e dos 
SNA; emitir parecer conclusivo sobre os relatórios exigidos pela resolução do FNDE em vigor 
referente à descentralização de créditos orçamentários, no caso da rede federal de EPCT; e dar 
publicidade aos valores devidos.

Compete ao FNDE, dentre outras atribuições, efetuar o repasse dos recursos financeiros para os 
parceiros ofertantes bem como realizar a análise financeira desses recursos, quando for o caso.

5.1. Há controle da prestação de contas? 

As prestações de contas das instituições das redes públicas de educação profissional (estadual, 
distrital e municipal) e dos serviços nacionais de aprendizagem devem ser registradas no SiGPC. 
A Setec é responsável pela análise técnica da prestação de contas enquanto compete ao FNDE 
a análise financeira.

As instituições da rede federal de EPCT recebem repasse por descentralização de créditos 
orçamentários e devem registrar no Simec o relatório de cumprimento de objeto até sessenta 
dias do término do prazo para cumprimento do objeto estabelecido no termo de execução 
descentralizada, conforme fluxo operacional definido na Portaria MEC nº 1.529/2014. O 
relatório de cumprimento do objeto é requisito indispensável para novas descentralizações de 
créditos.

Observou-se que as normas do Pronatec Bolsa-Formação não trazem informações sobre como 
as instituições da rede privada prestariam contas sobre o cumprimento do objeto.

Durante os trabalhos iniciais de auditoria para avaliação do programa, detectou-se que:

•	 A Setec e o FNDE não liberaram no SiGPC o envio das prestações de contas das 
transferências realizadas em 2011, que totalizam R$ 208.261.704,50, e continuavam 
repactuando e autorizando novas transferências às instituições de ensino;

•	 O MEC não havia normatizado os processos de monitoramento e de prestação de 
contas, fundamentados em padrões de gerenciamento de riscos, com vistas a assegurar o 
cumprimento dos objetivos do Programa. Os procedimentos de aplicação dos recursos e 
de prestação de contas não estavam claramente definidos e implementados; e
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•	 O MEC não havia liberado os módulos de frequência dos alunos e de reconfirmação de 
matrículas no Sistec, sistema utilizado para a comprovação da efetiva realização dos cursos 
e análise das prestações de contas.

Dessa forma, foram emitidas recomendações com vistas a elidir/mitigar as impropriedades 
evidenciadas, cujas análises quanto às providências adotadas são apresentadas a seguir.

5.1.1. Recomendação ao FNDE para liberar, em no máximo sessenta dias, o envio das prestações de 
contas dos recursos repassados em 2011 e 2012, tendo em vista que o prazo da prestação de contas 
dos recursos liberados em 2012 era 30 de outubro de 2013.

Confirmou-se a liberação pelo FNDE do sistema SiGPC para apresentação das prestações 
de contas pelos gestores dos recursos repassados pelo Pronatec Bolsa-Formação, conforme 
disposto na Resolução CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012, exceto para o ofertante de 
CNPJ 07.039.800/0001-65, exercício 2014, no valor de R$ 96.000,00 (rede estadual, municipal, 
DF e sistema S). 

Importante destacar que com a publicação da Portaria nº 817/2015, o prazo para envio das 
prestações de contas dos ofertantes das redes estadual, municipal e distrital e SNA, que 
recebem transferência direta de recurso, foi alterado para 30 de abril do ano seguinte. 

Por meio de consulta ao SiGPC, em 21 de setembro de 2017, verificou-se a seguinte situação:

Tabela 11: Prestações de contas rede estadual, municipal, DF e SNA 
liberadas para envio no SiGPC

Ano Quantidade de prestações de contas liberadas para envio

2011 04

2012 15

2013 25

2014 32

2015 41

2016 41

Total 158

  Fonte: SiGPC, consulta em 21 de setembro de 2017.

A recomendação foi considerada atendida, tendo em vista que o FNDE adotou medidas para 
liberar o envio da prestação de contas.

A análise das prestações de contas do Pronatec Bolsa-Formação foi priorizada em decorrência 
de determinação do Tribunal de Contas da União - TCU. Este Tribunal, por meio do Acórdão 
TCU nº 1006/2016 – Plenário, de 27 de abril de 2016, determinou à Setec e ao FNDE que 
apresentassem àquela Corte “no prazo de trinta dias, plano de ação para análise das prestações 
de contas dos recursos do Pronatec Bolsa-Formação com emissão conclusiva de pareceres 
financeiros e técnicos acerca da aplicação dos recursos descentralizados”.
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Durante os trabalhos de Auditoria Anual de Contas da Secretaria Executiva do MEC (Relatório 
201701198), verificou-se que a Setec emitiu a Nota Técnica nº 47/2016/CGDM/DIR/SETEC, 
de 5 de maio de 2016, apresentando ao TCU o método utilizado para avaliar o cumprimento 
do objeto das instituições ofertantes do Pronatec Bolsa-Formação, referentes aos exercícios 
de 2011 a 2015, cujos pareceres técnicos emitidos pela Secretaria, anexos à referida Nota 
Técnica, datam de 11 de maio de 2016.

A Setec enviou ao TCU os pareceres técnicos de 2011 a 2015, por meio do Ofício nº 148/2016/
GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 06 de maio de 2016. Não obstante esse envio, existem prestações 
de contas desse período pendentes de análise. 

No tocante à rede estadual, municipal, DF e SNA, para o período de 2011 a 2015, de 117 
prestações de contas registradas no SiGPC, 77 foram analisadas, sendo que dessas, em três não 
se localizou o parecer técnico.

Em relação à rede federal, a prestação de contas não foi concluída visto que não foram realizadas 
as análises financeiras pelo FNDE. Foram emitidos 163 pareceres técnicos da rede federal, dos 
quais em 133 a Setec emitiu a opinião pelo cumprimento integral, enquanto que em trinta, pelo 
cumprimento parcial do objeto.

Apesar de a Setec ter iniciado a análise das prestações de contas de 2011 a 2015, em 9 de 
novembro de 2016, após a emissão de pareceres técnicos, a Secretaria publicou a Portaria nº 
41/2016 definindo o prazo de até 9 de dezembro de 2016 para que os ofertantes solicitassem 
alterações do status de matrículas e situação das turmas concluídas até setembro de 2016 no 
Sistec. Essa Secretaria definiu, ainda, que essas alterações no Sistec produzirão efeitos para fins 
financeiros se realizadas no prazo máximo de trinta dias após a data de término inicialmente 
prevista para o curso. 

Cumpre destacar que a Portaria não prevê a alteração para os cursos cujos términos estavam 
previstos para o mês de outubro de 2016.

A edição da referida Portaria foi motivada pelas reiteradas solicitações de alterações de 
matrículas realizadas pelas instituições ofertantes, inclusive de exercícios anteriores, devido a 
incongruências e intermitência de serviço do Sistec, situação constatada em auditoria anterior. 

Por meio do Ofício nº 120/2016/DIR/SETEC/SETEC-MEC, de 3 de novembro de 2016, a Setec 
comunicou ao FNDE a necessidade de retificar os pareceres técnicos emitidos, em virtude da 
reavaliação do cumprimento do objeto das instituições no prazo de 120 dias. Em função disso, 
as prestações de contas registradas no SiGPC como “aprovada” e “aprovada com ressalva”, 
foram alteradas pelo FNDE para “concluída”; aquelas registradas como “aprovação parcial 
com ressalva”, “aprovação parcial” ou “não aprovação”, foram alteradas para “inadimplente”, 
bem como foi efetuada a suspensão da inadimplência, conforme Informação nº 01/2017-DIAFI/
COPRA/CGPAP/DIFIN/FNDE, de 9 de março de 2017, registrada no SiGPC pelo FNDE.
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Portanto, em que pese a liberação do envio das prestações de contas pelo FNDE, a análise 
técnica e financeira desses processos será refeita, tendo em vista alterações de dados no Sistec 
permitidas pela publicação da Portaria nº 41/2016, que geram impactos físicos e financeiros 
quanto ao cumprimento do objeto do programa.

Foi recomendada à Setec a formalização do procedimento de solicitação de alteração do status 
de matrícula e status de turma no Sistec, bem como a metodologia de análise e validação desses 
dados pela referida Secretaria.

A Setec apresentou, por meio do Ofício nº 196/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 25 de 
maio de 2017, cronograma de atividades definido com o FNDE para a análise das prestações 
de contas. Foram definidos os prazos para emissão de novos pareceres técnicos pela Setec e 
pareceres financeiros pelo FNDE, sendo, respectivamente, de 28 de julho de 2017 e 17 de 
novembro de 2017, para a rede federal, e de 25 agosto de 2017 e 30 de novembro de 2017, 
para a rede estadual, municipal e distrital.

Portanto, a CGU acompanhará a validação das situações de matrículas e turmas registradas no 
Sistec, que subsidiará a emissão conclusiva dos pareceres financeiros e técnicos para finalização 
das prestações de contas do Programa.

Diante do exposto, por meio deste relatório de acompanhamento recomenda-se à Setec e ao 
FNDE: Concluir a análise das prestações de contas do Pronatec Bolsa-formação após 
a correção e a validação das situações de matrículas e turmas registradas no Sistec.

Sobre a recomendação descrita, a Setec, por meio da Nota Técnica nº 101/2017/DIR/SETEC/
SETEC, de 30 de novembro de 2017, informou que para 72 instituições da Rede Federal, 
Estadual e Municipal não será necessária a revisão dos pareceres de cumprimento de objeto 
já emitidos, por não terem tais instituições solicitado as alterações oportunizadas pela Portaria 
nº 41/2016 (correção e a validação das situações de matrículas e turmas registradas no Sistec). 

Por outro lado, 22 instituições ofertantes que apresentaram requisições de alterações no status 
de matrículas, notadamente as instituições do SNA, manifestaram dificuldades para inserir as 
informações no Sistec, em face de sua grande quantidade.

Em função disso, a Setec organizou reuniões de trabalho/capacitações com o objetivo de facilitar 
a compreensão do processo de inserção dos dados no sistema, contudo as instituições não 
conseguiram atender o prazo, gerando um atraso de dois meses do cronograma inicialmente 
previsto.

Para as instituições do SNA, as etapas de correção e validação encontram-se realizadas, 
restando as seguintes fases: emissão de novos Pareceres Técnicos sobre o cumprimento do 
objeto e remessa ao FNDE, prevista para conclusão em 20/12/2017.
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A Setec acrescentou que esse processo será replicado para oito instituições da Rede Federal e 
dez instituições das Redes Estadual e Municipal.

A Secretaria propôs ao TCU novos prazos para conclusão das prestações de conta: 04 de abril 
de 2018, para a Rede Federal e 19 de abril de 2018, para as Redes Estadual e Municipal. 

Tendo em vista manifestação de que o processo de reanálise das prestações de contas não foi 
concluído, as providências a serem adotadas pelo gestor permanecem em monitoramento pela CGU.

5.1.2. Recomendação à Setec para normatizar os processos de monitoramento e de prestação de 
contas do Pronatec Bolsa-Formação.

a) Normatização do processo de prestação de contas para os ofertantes:

O FNDE, responsável pela expedição de atos que disponham sobre o repasse de recursos 
financeiros e sobre a prestação de contas, emitiu, para a rede estadual, municipal e distrital 
e para o sistema S, resoluções que possuem tópicos específicos sobre o tema prestação de 
contas (Resolução CD/FNDE nº 8/2013 e nº 7/2013, respectivamente). Por prestarem contas 
no SiGPC, esses ofertantes devem seguir também a Resolução/CD/FNDE nº 2/2012.

Foi observado durante a AAC da SE/ME 2016 que os normativos dos ofertantes que prestam contas 
pelo SiGPC não estão sendo seguidos, visto que as informações previstas não foram apresentadas.

A Resolução nº 2/2012 dispõe que a entrega das prestações de contas ocorrerá com a inserção 
de informações no SiGPC, que deverá permitir, entre outras ações, elaborar a relação de bens 
ou serviços e a relação de despesas e pagamentos, com a indicação do respectivo credor. Ainda, 
deverão ser anexadas cópias de documentos digitalizados, como notas fiscais ou qualquer outro 
documento comprobatório da aplicação dos recursos.

As Resoluções nºs 7 e 8 também estabelecem que “(...) a demonstração das despesas se dará 
mediante a apresentação dos dados comprobatórios das matrículas realizadas em cada curso, 
dados esses que devem ser idênticos aos registrados no Sistec/MEC (...)”

Não obstante a previsão das Resoluções, foram verificadas despesas sem detalhamento dos 
serviços e extratos bancários apresentam pagamentos descritos como “pagamentos diversos”, 
“pagtos diversos autorizados” e “pagto via auto-atendimento BB”. Não foram localizados os 
dados comprobatórios das matrículas.

Em relação à rede federal de EPCT, o FNDE emitiu a Resolução CD/FNDE nº 4/2012. As 
instituições da rede federal prestam contas no Simec e devem seguir, atualmente, as regras 
da Portaria SE/MEC nº 1.529, de 31 de dezembro de 2014, que dispõe sobre os critérios e 
procedimentos para a formalização de descentralização de créditos orçamentários efetuados 
no âmbito do Ministério da Educação para execução de ações de seu interesse. Ressalte-se 
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que a referida Portaria está embasada em legislação revogada pelo Decreto nº 8.943, de 27 de 
dezembro de 2016. 

A Portaria nº 1.529/2014 dispõe que o órgão ou entidade recebedora dos recursos deverá 
encaminhar relatório de cumprimento do objeto pactuado, até sessenta dias após o término do 
prazo para cumprimento do objeto estabelecido no Termo de Execução Descentralizada (TED).

Apesar do normativo, em auditoria realizada pela CGU (Relatório 201701198), observou-se 
que o fluxo do TED e da prestação de contas do Pronatec Bolsa-Formação da rede federal, 
no Simec, não estão alinhados. Evidenciou-se que o parecer da Setec é emitido por exercício, 
enquanto que a prestação de contas da rede federal (TED) deve ocorrer até sessenta dias após o 
término do prazo para cumprimento do objeto estabelecido no referido termo. Nos pareceres 
não há identificação do termo de execução descentralizada a que se referem. Portanto, não há 
compatibilidade entre os fluxos de prestação de contas dos TED e do Pronatec Bolsa-Formação. 

Não foram identificadas nos normativos dos ofertantes as despesas que não podem ser 
financiadas com recursos da Bolsa-Formação para subsidiar a análise da prestação de contas, 
ainda que de forma não exaustiva. Essa ausência pode ser a causa para os elevados valores de 
despesas impugnadas. 

No período de 2011 a 2015, para as 77 prestações de contas analisadas da rede estadual, 
municipal, DF e SNA, foram impugnados R$ 82.080.231,97, sendo que para onze processos a 
impugnação foi superior a 30% da despesa apurada, conforme exemplificado a seguir:

Tabela 12: Relação Despesa Impugnada e Despesa Apurada

Ano Ofertante Despesa Apurada Despesa Impugnada Relação Depesa Impugnada x 
Despesa Apurada

2012 SEDUC/BA 306.038,66 306.038,66 100,00%

2012 SECITEC/MT 1.223.381,58 1.223.381,58 100,00%

2013 SEDUC/PA 3.473.689,60 3.369.827,37 97,01%

2015 SECITEC/MT 7.752.929,51 7.751.564,87 99,98%

Fonte: Anexos pareceres financeiros FNDE.

Os principais motivos para a impugnação de despesas são:

•	 débitos apresentados nos extratos bancários e não declarados na Relação de Pagamentos 
pelos ofertantes;

•	 valores das despesas declaradas pelos ofertantes são divergentes dos valores apurados 
nos extratos bancários;

•	 pagamento de tarifas bancárias, contas de luz e telefone;

•	 transferências depósitos judiciais;

•	 débitos efetuados nos extratos com histórico “Pagamentos Diversos”; 

•	 despesas declaradas como “Outros”, etc.
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Vale destacar que a prestação de contas, via SiGPC, consiste nos extratos bancários e na 
Relação de Pagamentos, elaborada em planilha eletrônica ou editor de texto pelos ofertantes. 
São informações declaratórias e, segundo informações do FNDE, o registro declaratório 
dos pagamentos é conciliado com as movimentações do extrato bancário. Caso os valores 
dos extratos estejam maiores que os declarados ou quando há débito no extrato sem a 
correspondente declaração, os ofertantes são notificados para que apresentem justificativas ou 
devolva o valor da despesa não comprovada.

Pelos principais motivos de impugnação de despesa, é possível concluir que se faz necessário 
o aprimoramento pela Setec e pelo FNDE dos normativos e das orientações para a devida 
comprovação das despesas com recursos do Pronatec por parte dos ofertantes.

Quanto à rede privada, a Resolução CD/FNDE nº 30, de 5 de julho de 2013, não traz informações 
sobre a forma como tais instituições prestariam contas sobre o cumprimento do objeto, apesar 
de a Lei nº 12.513/2011 prever que o Pronatec poderá ser executado com a participação 
de entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente habilitadas, mediante a celebração de 
convênio ou contrato, observada a obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos 
recursos nos termos da legislação vigente.

Assim, não obstante a existência de normativos que tratam da prestação de contas, observou-
se que a legislação não está sendo seguida e que existem lacunas nas normas sobre esse tema.

b) Normatização do processo de prestação de contas para a análise técnica pela Setec:

De acordo com informações da Setec, os parâmetros utilizados para embasar a análise técnica 
do Pronatec Bolsa-Formação das prestações de contas de 2011 a 2015 foram as Portarias do 
MEC (nº 168/2013 revogada pela nº 817/2015); as Resoluções do FNDE; a Nota Informativa 
nº 11/2015 e a Portaria nº 41/2016.

Além dos normativos citados pelo gestor, a CGU identificou outros parâmetros para análise 
técnica das prestações de contas, como a Nota Técnica nº 47/2016, que estabeleceu método 
utilizado para avaliar o cumprimento do objeto das instituições ofertantes do Pronatec/Bolsa-
Formação, referentes aos exercícios de 2011 a 2015, e emitir os respectivos pareceres.

Observou-se que para realizar a análise técnica, é necessário recorrer a vários normativos que 
trazem detalhes específicos e não organizados de forma consolidada. A título de exemplo, os 
requisitos para matrículas válidas estão na NI nº 11/2015, entretanto, os critérios para emissão 
do parecer estão na NT nº 47/2016. Essa situação pode dificultar a realização da análise pela 
Setec e ocasionar a inobservância de aspectos importantes nesse trabalho.

Além disso, os normativos apresentam lacunas visto que não há previsão normativa de critério 
a ser utilizado na emissão do parecer técnico quando não houver execução de horas-aluno no 
exercício sob análise. 
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Destaca-se que foi elaborada a 2ª versão do Manual de Gestão Bolsa-Formação, disponível 
para acesso público a partir de 15 de março de 2017. Entretanto, o Manual não consolida o 
conteúdo dos normativos vigentes e faz a referência a normativos revogados.

O Manual apresenta requisitos que devem ser obedecidos para que turmas e matrículas sejam 
consideradas válidas para efeito de cumprimento de objeto no âmbito da prestação de contas 
do programa. Algumas restrições para a validade de turmas e matrículas não são compatíveis 
com as definidas na NI 11/2015, as quais foram utilizadas para embasar a prestação de contas 
de 2011 a 2015.

Para facilitar o trabalho de contabilização das horas-alunos em cada exercício, o Manual informa 
que foi definido para o Sistec um relatório específico para subsidiar a prestação de contas 
da instituição. Entretanto, verificou-se que, até o momento, o Sistema não apresenta essa 
funcionalidade.

Os valores referentes a aplicações financeiras dos recursos que não tenham sido utilizados pelo 
parceiro ofertante, em exercícios anteriores ao exercício de referência de prestação de contas, 
não foram considerados na metodologia apresentada pela Setec na Nota Técnica nº 47/2016. 

c) Normatização do processo de prestação de contas para a análise financeira pelo fNDE:

Para a análise financeira, de responsabilidade do FNDE, verificou-se que a Autarquia utilizou 
como principal parâmetro a Portaria FNDE nº 413, de 2 de outubro de 2015, que trata das 
regras a serem observadas para a análise de prestação de contas pelo SiGPC, e para a análise 
realizada manualmente pelos técnicos da Autarquia. 

Esta Portaria apresenta as verificações que devem ser efetuadas e refere-se às diretrizes que 
devem ser observadas, de forma geral, pela maioria dos programas e projetos educacionais 
(aplicação financeira, existência de ações de controle, atualização de débito apurado, apuração 
saldo anterior, etc.).

Não obstante o FNDE ter instituído normativos para balizar os seus trabalhos, observa-se que 
a Portaria nº 413/2015 trata de regras gerais, portanto, não contempla as análises específicas 
relativas ao Pronatec Bolsa-Formação. 

d) Normatização do processo de monitoramento:

Em relação à normatização do processo de monitoramento, compete à Setec, conforme art. 
18 da Portaria nº 817/2015, monitorar e avaliar a realização dos cursos do Pronatec Bolsa-
Formação.

A Setec publicou no Manual de Gestão Bolsa-Formação o tópico “Monitoramento da Execução”, 
que cita a Portaria nº 168/2013, a qual foi revogada pela Portaria nº 817/2015. 
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Segundo o Manual, o monitoramento poderá ser realizado por meio de visitas in loco ou 
acompanhamento dos dados registrados no Sistec.

Não obstante a previsão do monitoramento e o atendimento da recomendação, vale destacar 
que na Auditoria Anual de Contas da Secretaria Executiva do MEC (RAAC 201701198) foram 
identificadas situações que demonstram fragilidades no acompanhamento do programa. Não 
foram localizados os relatórios das visitas de monitoramento, bem como não foi demonstrada 
a aplicação dos indicadores de execução descritos no manual.

Além disso, identificou-se, no RAAC 201701198, elevado saldo remanescente de recursos 
da rede estadual, municipal e distrital ao fim dos exercícios de 2012 a 2015, demonstrando 
fragilidade no monitoramento da execução do programa. 

Das 77 prestações de contas analisadas da rede estadual, municipal, DF e SNA, para 73 houve 
repasse de recurso no exercício da prestação de contas. Desse último quantitativo, em 49 casos, 
o valor a reprogramar ao fim do exercício era superior a 30% dos recursos disponíveis no ano de 
referência (saldo anterior e repasse). Em quatro processos de prestações de contas, observou-
se que não houve repasse de recursos no exercício de referência e mesmo assim, as instituições 
reprogramaram elevados montantes quando comparados com o saldo do exercício anterior.

Vale destacar a situação da rede estadual, municipal e DF. Como observado na tabela abaixo, o 
valor a reprogramar ao fim do exercício é próximo ao valor repassado ao longo do ano para os 
processos com prestação de contas analisados, sendo que, de 2012 a 2014, representam mais 
de 80% do valor repassado nesses exercícios e, em 2015, mais da metade do valor repassado 
neste ano, correspondendo a 52%. 

Tabela 13 – Relação valor repassado e valor a reprogramar 
ao fim dos exercícios de 2012 a 2015

Ano Valor 
repassado

Despesa 
aprovada

Aplicação 
Financeira

Despesa 
Impugnada

Valor a 
reprogramar

Relação Valor 
repassado x 

Valor a 
reprogramar

2012 88.338.000,00 12.799.006,63 1.576.708,06 3.481.062,73 73.635.362,70 83,36%

2013 211.282.030,00 96.245.856,79 7.790.549,91 18.865.050,45 178.902.017,44 84,67%

2014 209.316.352,94 182.123.586,42 15.368.689,96 39.166.234,04 193.419.795,17 92,41%

2015 62.712.827,00 64.411.920,79 2.581.689,70 9.246.365,17 32.772.947,17 52,26%

Fonte: Parecer financeiro emitido pelo FNDE e Anexo Parecer Técnico emitido 
pela Setec, conforme consulta ao SiGPC em 21/09/2017.

A Setec não considerou, em alguns casos, o saldo a reprogramar, ao solicitar para o FNDE a 
realização de novos repasses para as instituições ofertantes e também não considerou os saldos 
resultantes das aplicações financeiras em sua análise. 

Dessa forma, verificou-se elevado saldo de reprogramação de recursos nas contas das 
instituições ofertantes da rede estadual, municipal e distrital. 
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Diante do exposto, a recomendação anteriormente emitida à Setec para normatizar os 
processos de monitoramento e de prestação de contas do Pronatec Bolsa-Formação foi 
alterada para recomendações específicas no Relatório de auditoria anual de contas da SE/MEC 
(201701198). Foram recomendadas à Setec medidas para o aprimoramento dos normativos 
em relação ao processo de prestação de contas do programa, incluindo a revisão e consolidação 
dos procedimentos e critérios utilizados na análise das prestações de contas e emissão do 
parecer técnico do Pronatec Bolsa-Formação, bem como para alinhar os fluxos de prestação 
de contas do TED e do Pronatec Bolsa-Formação. 

Quantos aos elevados saldos de reprogramação, foram emitidas recomendações no trabalho 
anteriormente citado, em especial quanto ao monitoramento que respalde a transferência de 
recursos financeiros às instituições, fundamentado na execução física de oferta de vagas e horas-
alunos, a fim de evitar o repasse de recursos que não serão utilizados ao longo do exercício.

5.1.3. Recomendação à Setec para apresentar, em no máximo trinta dias, Plano de Ação que detalhe 
mecanismos de comprovação da realização do curso e do cumprimento dos objetivos do Programa 
para os recursos liberados em 2011 a 2013 para fins de análise e aprovação da prestação de contas

A Setec não encaminhou plano de ação detalhando o cumprimento do objeto para fins de 
análise da prestação de contas. Foi remetida para a CGU a Nota Informativa n.º 496/2014/DIR/
SETEC/MEC, de 23 de dezembro de 2014, com o método de contabilização das horas-alunos 
realizadas para fins de análise das prestações de contas pelo FNDE. Não foram identificados 
nesse normativo os mecanismos que comprovam a realização do curso, mas sim restrições, 
que são importantes para a validação dos registros de turmas e matrículas lançados no Sistec 
para efeito de análise da prestação de contas. Ademais não é citado como a Setec vai aferir se 
o objeto foi cumprido. Vale destacar que a referida Nota foi retificada pela Nota Informativa nº 
11/2015/DIR/SETEC/MEC, de 30 de janeiro de 2015.

Durante Auditoria Anual de Contas da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, 
exercício de 2016 (RAAC 201701198), verificou-se que a Setec utilizou, para fins de verificação 
do cumprimento do objeto das prestações de contas dos exercícios de 2011 a 2015, a NI nº 
11/2015 bem como a Nota Técnica nº 47/2016/CGDM/DIR/SETEC, de 5 de maio de 2016.

Foram constatadas as seguintes inconsistências na emissão dos pareceres técnicos pela Setec 
quanto ao cumprimento do objeto:

•	 a Setec utilizou os dados do Sistec, tendo sido a única fonte de informação para verificar 
o cumprimento do objeto. Entretanto, foram identificadas fragilidades nos controles 
internos associadas à gestão desse sistema que comprometem a fidedignidade dos dados, 
impactando, assim, na análise técnica;

•	 foram identificadas situações em que as instituições ofertantes não executaram hora-
aluno, porém a Setec emitiu parecer pelo cumprimento parcial do objeto;

•	 para os cursos com duração superior a um exercício, ao efetuar a análise sobre o 
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cumprimento do objeto para emissão do parecer técnico de determinado ano, a Setec 
realiza o rateio da carga horária mensal baseando-se na previsão do curso, e não na carga 
horária executada; e

•	 não obstante a Setec identificar matrículas não válidas nos pareceres técnicos, não se 
observou solicitação dessa Secretaria, encaminhada ao FNDE, requisitando a devolução de 
recursos pelos ofertantes em função dessa situação.

Importantes instrumentos para auxiliar a Setec na comprovação da realização do curso (validação 
do cumprimento do objeto) e do cumprimento dos objetivos seriam a confirmação periódica 
de frequência no Sistec, ainda não implementada (exceto para a rede privada, consoante 
informação no portal do Pronatec); bem como as visitas de monitoramento, preferencialmente 
baseadas em mapeamento de riscos, cuja realização não foi comprovada.

Tendo em vista que as informações do parecer não refletem com suficiência a análise técnica 
da Setec sobre o cumprimento do objeto, foram emitidas recomendações para melhoria da 
metodologia de análise das prestações de contas quanto ao cumprimento do objeto (RAAC 
201701198), em monitoramento pela CGU.

5.1.4 Recomendação à Setec para solicitar à DTI/MEC o aprimoramento do Sistec, de forma a 
implementar funcionalidade de emissão de relatórios gerenciais e extração de dados pela área 
técnica dessa Secretaria; ferramenta de confirmação de frequência; e instrumento de reconfirmação 
de matrícula.

Foi constatado em auditoria anterior que o Sistec não possibilitava o registro da frequência do 
aluno e da reconfirmação da matrícula. A falha permanece, conforme constatado no Relatório 
de Auditoria Anual de Contas nº 201701198, gestão 2016.

O Sistec não possui funcionalidade de confirmação de frequência para as redes auditadas: 
rede federal, estadual, distrital e municipal. Conforme informação do endereço eletrônico do 
Pronatec (http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/), o módulo de confirmação de frequência foi 
implantado para os cursos ofertados pelas instituições privadas. Para os alunos dos cursos FIC 
e técnicos subsequentes (exceto os ofertados pelas instituições privadas) ou concomitantes, a 
ferramenta não está disponível.

Cumpre ressaltar que o art. 71 da Portaria MEC nº 817/2015 estabelece a obrigatoriedade de 
o estudante confirmar sua frequência, diretamente no Sistec, após o registro de frequência 
pela instituição ofertante, por meio de senha pessoal, confidencial e intransferível, e define 
a periodicidade dessa confirmação. De acordo com o § 4º desse artigo, a confirmação de 
frequência pelo estudante seria iniciada a partir de janeiro de 2016, incluindo matrículas de 
cursos técnicos que já estejam em andamento.

Não há funcionalidade de reconfirmação de matrícula no Sistema. A Nota Informativa nº 
11/2015, utilizada pela Setec para aferir as horas-aluno realizadas e as turmas abertas válidas, 
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estabelece que a não reconfirmação da matrícula em curso técnico no início de cada novo 
período letivo está sujeita ao cancelamento, limitando o financiamento à carga horária dos 
semestres reconfirmados. No entanto, ainda não foi implementada essa ferramenta no sistema. 

O normativo citado dispõe que não serão consideradas no cálculo as matrículas na categoria 
“Canc_Sanção”. Excepcionalmente, caso o “Canc_Sanção” ocorra após a reconfirmação da 
matrícula, esta será considerada válida. No entanto, ainda não foi implementada ferramenta no 
Sistec para verificar a excepcionalidade dessa situação. 

Acrescenta-se que o sistema não emite relatórios gerenciais, tendo em vista que o módulo 
anteriormente utilizado (SPP) foi descontinuado. Para verificar as horas-aluno executadas, a 
DTI/MEC extrai as informações do Sistec e esses dados são trabalhados pela área técnica da 
Setec utilizando ferramenta de BI Tableu Software para análise dos dados. 

O Manual de Gestão da Bolsa-Formação/2017 dispõe que, para “facilitar a contabilização das 
horas-alunos em cada exercício, foi especificado para o Sistec um relatório para subsidiar a 
prestação de contas da instituição. Informando o exercício para prestação de contas, a instituição 
visualiza um resumo das horas-alunos comprovadas no exercício e pode exportar um relatório 
contendo todas as matrículas que compõem o referido valor.”

Entretanto, a funcionalidade de emissão de relatório específico para subsidiar a prestação de 
contas não está disponível no Sistec. 

Depreende-se, dessa forma, a existência de fragilidades nos controles internos associadas à 
gestão do Sistec, principal ferramenta de registro da oferta e da execução da Bolsa-Formação, 
que comprometem a fidedignidade dos dados, a análise técnica para fins de verificação do 
cumprimento do objeto e a análise gerencial dos resultados do Programa.

Assim, o aprimoramento do Sistec permanecerá em monitoramento pela CGU. 

5.2. Há transparência na aplicação dos recursos pelos parceiros ofertantes?

A análise sobre a transparência do Programa restringiu-se à verificação da divulgação dos 
recursos repassados para os ofertantes e das prestações de contas, incluindo as informações 
apresentadas pelos ofertantes sobre a execução do objeto.

Verificou-se que o portal oficial do Pronatec, na página eletrônica no Ministério da Educação, 
não apresenta informações sobre o demonstrativo das transferências de recursos efetuadas 
pelo MEC e os gastos realizados pelas redes ofertantes para a execução do programa, por meio 
das prestações de contas.

São apresentadas a seguir as fragilidades na transparência das informações do Programa por 
ofertante identificadas no RAAC 201701198:
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a) Rede estadual, municipal e distrital

Foram identificadas portarias por meio das quais a Setec tornou público os valores que as 
instituições estariam aptas para receber no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação, nos exercícios 
de 2015 e 2016, entretanto não há discriminação dos cursos e número de vagas ofertadas. 

A transparência das informações é parcialmente assegurada pela disponibilização para consulta 
no sítio eletrônico do FNDE. As transferências de recursos podem ser identificadas em consulta 
pública ao Sistema Integrado de Gestão Financeira - Sigef, no sítio eletrônico do FNDE (campo 
de “Consultas Online”, no link “Liberacao de Recursos”), mas o acesso não é intuitivo ao 
cidadão.

Os valores constam nas prestações de contas disponíveis no portal do FNDE, no SiGPC, bem como 
nos pareceres técnicos e financeiros, emitidos, respectivamente, pela Setec/MEC e pelo FNDE. 

Nem todos os ofertantes informam no SiGPC as horas-aluno executadas com os recursos 
recebidos; quando informam, os quantitativos não coincidem com os extraídos do Sistec pela 
Setec; os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos não estão disponíveis (notas 
fiscais, matrículas realizadas, etc.); e há despesas sem detalhamento dos serviços. 

Dessa forma, não é possível identificar os quantitativos e parte das despesas apresentadas 
no SiGPC, tampouco identificar se o gasto realizado pela instituição tem relação com as 
características do programa.

Assim, em relação à rede estadual, municipal e distrital, a transparência já é parcialmente 
assegurada pela disponibilização para consulta no sítio do FNDE. Entretanto, as regras existentes 
para elaboração das prestações de contas não estão sendo integralmente cumpridas visto 
que os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos não estão disponíveis (notas 
fiscais, matrículas realizadas, etc.) e há despesas sem detalhamento dos serviços, dificultando o 
acompanhamento e a verificação das despesas por parte da sociedade.

b) Rede federal de EPCT

As transferências de recursos e as prestações de contas dos ofertantes da rede federal de 
EPCT não são facilmente identificadas. 

De acordo com os normativos, as descentralizações de créditos para as instituições federais são 
iniciadas pelo cadastramento dos TED no Simec. A Setec deveria realizar a análise e a emissão 
de parecer no próprio sistema, autorizando o FNDE a realizar as transferências, conforme 
registros no Siafi. Os pareceres elaborados até o momento, que contêm a análise técnica da 
Setec sobre as prestações de contas dos exercícios de 2011 a 2015, não constam no Simec e 
não foram disponibilizados para acesso público. Os pareceres financeiros não foram emitidos.
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A transparência dos valores repassados e das prestações de contas da rede federal de EPCT 
carece de aprimoramento, tendo em vista que o Simec e o Siafi não são de acesso público, além 
das informações no Simec não estarem atualizadas. 

Assim, observou-se que a forma como os ofertantes da rede estadual, municipal e distrital e da 
rede federal prestam contas não permite aferir quais os cursos e as vagas foram ofertados com 
os recursos gastos.

É importante esclarecer que o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que instituiu a política 
de dados abertos no âmbito do Poder Executivo federal, estabelece em seu art. 3º, inciso II, 
a “garantia de acesso irrestrito às bases de dados, as quais devem ser legíveis por máquina e 
estar disponíveis em formato aberto”. Verificou-se a publicação no Portal de Dados Abertos 
do MEC (http://dadosabertos.mec.gov.br/pronatec) de dados do Pronatec Bolsa-Formação 
referentes à rede federal de EPCT, cuja fidedignidade não foi objeto de verificação da auditoria. 
Não foram publicadas informações sobre as outras instituições de ensino ofertantes (redes 
estadual, municipal e distrital, Serviços Nacionais de Aprendizagem - SNA e rede privada), as 
quais representam mais de 80% dos recursos transferidos no Programa.

A insuficiência da transparência de informações do Pronatec Bolsa-Formação dificulta o 
acompanhamento e a verificação das despesas por parte da sociedade. 

Foram emitidas recomendações no âmbito da Auditoria Anual de Contas da SE/MEC (Relatório 
201701198) no sentido de dar publicidade às informações de execução física e financeira e da 
prestação de contas  do Programa. Além disso, foi recomendada a disponibilização das bases 
de dados no Portal Dados Abertos do Governo Federal.

As providências adotadas para aprimorar a divulgação de informações do programa para acesso 
público estão em monitoramento pela CGU.

6. Os mecanismos para avaliação dos resultados do Programa são adequados?

O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.513/2011 define os objetivos do Pronatec, a saber: 

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; 
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 
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educação profissional e tecnológica. 
VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as 
políticas de geração de trabalho, emprego e renda. 

Com o intuito de analisar a metodologia empregada pela Setec para avaliar o atingimento dos 
objetivos finalísticos do Pronatec Bolsa-Formação, solicitou-se a essa Secretaria a apresentação 
dos mecanismos adotados para avaliação dos resultados do Programa. Essa Secretaria informou, 
por meio da Nota Técnica nº 83/2016/GAB/SETEC, de 10 de outubro de 2016, que:

“A SETEC não realiza essa avaliação, no entanto, atualmente, conta com a avaliação 
dos parceiros demandantes acerca do alcance do Pronatec em suas políticas públicas 
específicas, como no caso do MDS e do MDIC. Dada a amplitude e a diversidade 
de recortes de públicos e cursos atendidos pelo Pronatec, a SETEC envida esforços 
no sentido de verificar os resultados em modalidades específicas, como o Pronatec 
Sistema Prisional. Para tanto, selecionou consultores que têm feito uma pesquisa de 
acompanhamento de egressos, a fim de aferir resultados qualitativos e quantitativos 
das referidas modalidades.”

A Setec afirmou que não realiza a avaliação dos resultados do Pronatec, no entanto há avaliação 
dos parceiros demandantes sobre o alcance do programa em suas políticas públicas específicas, 
tais como: 

•	 Pesquisa do Ministério da Fazenda intitulada “Pronatec Bolsa-Formação Uma Avaliação 
Inicial sobre a Reinserção no Mercado de Trabalho Formal”, realizada pela Secretaria de 
Política de Econômica – SPE (disponível em http://www.spe.fazenda.gov.br/notas-e-
relatorios/estudo-sobre-o-pronatec/apresentacao-pronatec-mf.pdf/view)

•	 pesquisas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicados no 
endereço eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=146, como: 
Pesquisa de Avaliação - “Estudo qualitativo com egressos e desistentes representantes das 
unidades ofertantes e interlocutores municipais do Pronatec-Brasil Sem Miséria (BSM)”; 
Caderno de Estudos - “Inclusão produtiva urbana: O que fez o Pronatec/Bolsa Formação 
entre 2011 e 2014”; Estudo Técnico nº 08/2015 – “Avaliação de impacto dos beneficiários 
do Programa Bolsa Família, matriculados no Pronatec Bolsa Formação: um estudo CASO-
CONTROLE”. 

Em consulta ao portal do MEC (http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=6696-relatoriopesquisa-redefederal&Itemid=30192), 
observou-se que a Setec/MEC realizou a “Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (2003-2007)”, na qual utilizou métodos 
quantitativos e qualitativos para avaliar o processo de inserção dos egressos no mercado de 
trabalho, o perfil e a percepção dos egressos em relação à formação recebida na sua trajetória 
de aluno nas instituições da rede federal de EPT. 
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Nesse trabalho, o MEC concluiu pela importância da formação técnica na empregabilidade dos 
egressos (inserção e condições mais favoráveis de permanência ou mobilidade no trabalho); 
verificou a continuidade dos estudos após a conclusão do curso técnico, em especial, na área 
da formação técnica recebida; e apresentou elevado índice de satisfação dos egressos quanto à 
formação técnica recebida (a instituição, a infraestrutura, o próprio curso técnico, os conteúdos 
teóricos e práticos e os professores). 

Em auditoria anterior, realizada pela CGU (Relatório 201701198), constataram-se as seguintes 
falhas no monitoramento, supervisão e avaliação do Pronatec Bolsa-Formação:

•	 Os indicadores apresentados pelo gestor - orçamento total (executado); total de 
matrículas efetivadas; matrícula por faixa etária; matrícula por tipo de cursos e matrícula 
por eixo tecnológico – referem-se a dados quantitativos sobre o acesso, com foco em 
matrículas e orçamento, e não são suficientes para o monitoramento, supervisão e avaliação 
do programa. 

Citam-se, como exemplos de indicadores úteis para o monitoramento: média de 
alunos por turma, taxa de rendimento, adequação da formação docente, taxa de 
evasão, taxa de concluintes por turma, empregabilidade, incremento da renda do 
aluno, entre outros.

•	 O gestor informou que acompanha a execução do programa observando indicadores de 
execução, mas não apresentou esses instrumentos. Não há compatibilização ou validação 
entre a análise financeira e técnica. 

•	 Não foi comprovada a realização de avaliações in loco. Em consulta ao MAP (https://
map.mec.gov.br/projects), não foram localizados documentos referentes às visitas in loco 
informadas pelo gestor. Portanto, não foi disponibilizada documentação que comprove a 
realização de procedimentos de monitoramento, supervisão e avaliação da execução do 
programa pela Setec.

•	 A escolha das unidades a serem avaliadas in loco segue critérios discricionários, não se 
atentando para a realização de mapeamento/análise de risco.

•	 Não existe metodologia e instrumento de avaliação com a finalidade de acompanhar 
permanência, aprendizagem e êxito dos alunos. 

A Portaria MEC nº 817/2015, no art. 22, inciso XXXVI, dispõe que compete ao 
parceiro ofertante, “definir metodologia, realizar e enviar à SETEC-MEC pesquisa 
de avaliação de egressos, por mantenedora, de 6 a 12 meses após a conclusão dos 
cursos”. Em que pese ser competência do ofertante, a Setec, como gestora do 
programa, deve orientar a sistematização do processo. 

A Setec informou que estava em andamento pesquisa de acompanhamento de egressos 
realizada por consultores, entretanto, não foram apresentados os resultados desse trabalho.

Verificou-se que o IFRN realiza Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 
e disponibiliza os resultados, bem como artigos e monografias sobre esse assunto 
em seu portal eletrônico, disponível em http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/egressos. 
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Esses dados são importantes para efeito de avaliação dos resultados dos cursos e 
verificação de oportunidades de melhorias ou alterações no planejamento, como, 
por exemplo, no caso da pesquisa com os egressos de 2013 do IFRN (disponível em 
http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/egressos/sintese-dos-resultados-pae-2013/view) na 
qual pode ser constatado, na página 51, que 80% dos egressos dos cursos do campus 
de Apodi/RN que estão empregados, trabalham em área diferente da que receberam 
formação no Instituto, o que pode indicar a necessidade de mudança dos cursos a 
serem ofertados.

•	 A Portaria nº 817/2015 prevê o Índice Institucional de Conclusão - IC que representa 
instrumento para monitorar o percentual de conclusão dos cursos. O gestor informou que 
a metodologia de cálculo do índice ainda não foi definida, entretanto o art. 88 da citada 
Portaria define a forma de cálculo e que o IC será calculado pela Setec a partir do primeiro 
semestre de 2016, considerando as turmas concluídas a partir de 1º de janeiro daquele ano. 
Além disso, para as instituições que não alcançarem o IC de referência, define, nos art. 90 
e 91, como será a compensação da carga horária no exercício subsequente ao repasse ou a 
devolução dos recursos pela instituição de ensino. Portanto, a metodologia está definida na 
Portaria nº 817/2015 e não está sendo aplicada. 

•	 Ausência de atuação por parte dos órgãos da estrutura de governança relacionados à 
educação profissional e tecnológica, quais sejam: Comitê Permanente de Gestão e Controle 
Interno; Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional; Fórum Nacional 
de Apoio à Formação e Qualificação Profissional; Comitê Nacional de Políticas de Educação 
Profissional e Tecnológica; Comitê Permanente de Planejamento e Gestão da rede federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A criação e atuação dos conselhos e comitês teria papel relevante para aprimorar 
a atuação da Setec/MEC como gestora da política de Educação Profissional e 
Tecnológica, na qual está inserido o Pronatec Bolsa-Formação. 

Como mencionado na questão de auditoria 4 deste Relatório, embora não tenha sido escopo 
dos trabalhos, foram constatadas situações de altas taxas de evasão em auditorias realizadas 
em Institutos da Rede Federal de EPCT. Por se tratar de questão relevante e de definição 
complexa, a Setec deve empreender esforços para padronizar o conceito de evasão respeitando 
as peculiaridades dos tipos de cursos ofertados no Pronatec Bolsa-Formação e formalizar 
indicadores que possibilitem a análise quantitativa e qualitativa sobre o tema.

Verificou-se que a Setec se comprometeu a trabalhar em conjunto com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada - Ipea para definição do conceito e apresentação das taxas de evasão do 
programa, conforme Relatório de Avaliação de Políticas Públicas sobre o Pronatec da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, disponível em http://legis.senado.leg.br/
comissoes/reuniao?2&reuniao=6992&codcol=47.

Diante do exposto, a atuação da Setec no monitoramento e avalição do Pronatec se faz 
necessária a fim de corrigir os rumos dessa política pública, considerando o volume de recursos 
envolvido.
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No âmbito da auditoria anual de contas (Relatório 201701198) foram emitidas recomendações 
para Setec no sentido de aprimorar a metodologia de avaliação do Programa, com a criação de 
indicadores; monitoramento dos ofertantes com base em mapeamento de riscos e aplicação 
do Índice Institucional de Conclusão – IC, conforme previsto na Portaria MEC nº 817/2015.

Cumpre ressaltar que o TCU, por meio do Acórdão 1006/2016-Plenário, determinou à Setec 
que apresente, nos próximos relatórios de gestão da SE/MEC, os resultados obtidos com a 
implementação do IC, comparando-os com a situação anterior.

Em virtude de a Setec ter informado que instituirá grupo de trabalho para sistematizar 
a metodologia e instrumento de avaliação dos egressos, foi recomendado à Setec elaborar 
diretrizes que permitam efetuar comparações entre as metodologias de avaliação de egressos 
elaboradas pelos ofertantes do Pronatec Bolsa-Formaçãoo e dar publicidade a essas avaliações 
no portal do Pronatec.

Além disso, foi recomendada a implementação e atualização das alterações nos órgãos de 
governança relacionados à Educação Profissional e Tecnológica e a promoção da retomada das 
atividades dessas instâncias.

Nos Institutos auditados em que foi verificado alto índice de evasão, foram emitidas 
recomendações específicas.
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5. Conclusão

 O Pronatec inovou o desenho da educação profissional no país, na medida em que 
promove parcerias com entidades públicas e privadas especializadas para a oferta de cursos 
gratuitos de qualificação profissional e tecnológica. A iniciativa Bolsa-Formação do Pronatec 
visa ampliar o acesso à educação profissional, científica e tecnológica, em âmbito nacional, de 
forma a considerar as necessidades do mercado de trabalho local. 

Para a execução da Bolsa-Formação, de 2011 a setembro de 2017 foram pagas despesas 
no valor de R$ 11,3 bilhões, que correspondem a 77% do total provisionado para a Ação 
Orçamentária 20RW em leis orçamentárias, de R$ 14,6 bilhões. Foram realizadas 4,6 milhões 
de matrículas de 2011 a 2016, que se referem à 76% da meta prevista. 

Entretanto, desde 2013, a CGU identificou impropriedades na gestão do Pronatec Bolsa-
Formação que comprometem o atingimento dos objetivos dessa política pública. 

Não há avaliação da Setec/MEC sobre o atingimento dos objetivos do Programa e sua 
contribuição para a formação de mão-de-obra qualificada, em atendimento às necessidades 
locais. Não é possível aferir a articulação entre essa política pública e a geração de trabalho, 
emprego e renda.

Ações de monitoramento (visitas in loco, indicadores de execução) foram normatizadas no 
Manual de Gestão Bolsa-Formação de 2017, porém não foi demonstrada a implementação 
dessas atividades. Constatou-se elevado saldo remanescente de recursos da rede estadual, 
municipal e distrital ao fim dos exercícios de 2012 a 2015 (R$ 32.772.947,17, em 31 de dezembro 
de 2015, que representa 52% do valor repassado). Esses fatos demonstram fragilidade no 
monitoramento da execução do programa por parte da Setec.

O processo de pactuação, homologação e oferta dos cursos favorece a lógica ofertista. Como 
o valor da bolsa-formação é fixo e independe das especificidades de cada curso, as redes de 
ensino priorizam a oferta de cursos de menor custo e que exigem baixa qualificação dos alunos, 
distanciando-os do compromisso de atender as necessidades por mão-de-obra qualificada dos 
demandantes. Os critérios de priorização dos cursos não estão transparentes.

Foram identificadas inconsistências no Sistec que comprometem a fidedignidade das informações. 
Foram verificadas matrículas de alunos que não atendem às condicionalidades do Programa. 
O sistema não possui funcionalidades de emissão de relatórios gerenciais; ferramenta de 
confirmação de frequência (implementado apenas para a rede privada, conforme informação 
no portal do Pronatec); e de reconfirmação de matrícula, instrumentos necessários para a 
aferição do cumprimento do objeto para fins de prestação de contas.
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Com a edição da Portaria nº 41/2016, a Setec permitiu a alteração no Sistec de dados que 
podem gerar impactos físicos e financeiros sobre o cumprimento do objeto, de forma que as 
prestações de contas de 2011 a 2015 serão reanalisadas. 

A transparência pública da aplicação dos recursos federais não é satisfatória, visto que existem 
informações acerca da execução do Programa que não são disponibilizadas à sociedade. Outrossim, 
a forma como os ofertantes da rede estadual, municipal e distrital e da rede federal prestam contas 
não permite aferir quais os cursos e as vagas foram ofertados com os recursos gastos.

Para mitigar as impropriedades verificadas, foram efetuadas recomendações para aprimorar os 
controles internos; divulgar informações relevantes; e definir ações para aumento da eficácia e 
da efetividade do Programa, frente a todos os aspectos abordados neste trabalho.

Diante do exposto, serão monitoradas pela CGU as providências adotadas em relação às 
recomendações emitidas, necessárias para corrigir os rumos dessa política pública, considerando 
o volume de recursos envolvido.
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Anexo I – Institutos Auditados

Os resultados apresentados na Questão de Auditoria nº 4 deste relatório foram consolidados a 
partir das ações de controle executadas nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
elencados a seguir, cujos relatórios encontram-se publicados no endereço eletrônico da CGU:

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Sigla Relatório

1 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS IFAL 201601460

2 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE AMAPÁ IFAP 201601455

3 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS IFAM 201601454

4 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ IFCE 201601453

5 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESPIRITO SANTO IFES 201601417

6 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA IFFar 201601447

7 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS IFG 201601459

8 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHÃO IFMA 201601452

9 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MATO GROSSO DO SUL IFMS 201601461

10 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS IFMG 201601458

11 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARANÁ IFPR 201601464

12 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO IFPE 201601457

13 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RIO GRANDE DO NORTE IFRN 201601451

14 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RIO GRANDE DO SUL IFRS 201601448

15 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA IFRR 201601466

16 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE IFS 201601456

17 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIÂNGULO MINEIRO IFTM 201601449
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