RESOLUCÂO

N." 1049, DE

12 DE NOVEMBRO

DE 2013

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no
uso de suas atribuicGes regulamentares e,
Considerando a necessidade de disciplinar as atividades dos
servidores ativos e inativos, bem como a dos professores externos junto ao
PRONATEC, modalidade Bolsa-Formacăo, implementado no Instituto Federal de
Săo Paulo:
Considerando a Lei n” 12.513 de 2011;
12.816/11;

Considerando a Lei n* 12.816 de 2013, que altera em parte a Lei n*

Considerando a Resolucăo
Desenvolvimento da Educacăo - FINDE;

n”

04/2012

Considerando a Portaria CD/FNDE

do

Fundo

Nacional

de

n" 168 de 2013:

Considerando a Portaria n” 1007 de 09/2013. que altera em parte a
Portaria n” 168/2013;
Considerando a decisâo do Conselho Superior na reuniăo do dia 12
de novembro

de 2013:

RESOLVE:
Aprovar o Regulamento que normatiza o funcionamento
do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego - Pronatec no
âmbito do Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de Sâo Paulo —
IFSP, na forma do anexo.

LOU

EDUARDO

ANTONIO

MODENA
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REGULAMENTO

DE FUNCIONAMENTO
NO AMBITO DO IFSP

DO

PRONATEC

Art.
1.
Este regulamento
tem por objetivo normatizar e sistematizar as
metodologias operacionais de execucăo dos trabalhos envolvidos no processo de
implementacăo do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tâcnico e Emprego —
PRONATEC e disciplinar as atividades e o pagamento da Bolsa-Formagcăo no âmbito
do IFSP.

Dos

Art. 2%.
nivel

cursos

a serem

ofertados

Poderăo ser ofertados cursos presenciais de educagăo profissional tecnica de

medio.

que devem

constar do Catâlogo

Nacional

de Cursos

Tecnicos,

e cursos

de formacăo inicial e continuada ou qualificacăo
constar no Guia Pronatec de Cursos de Formagâo
pelo Ministerio da Educaqăo.

profissional — FIC, que deverâăo
Inicial e Continuada, publicados

$1*. Os cursos Tecnicos ou FIC a serem
âreas de expertise do campus.

deverăo

ofertados

$2*. Os cursos tecnicos profissionalizantes
na modalidade EJA.

ser prioritariamente das

deverâăo ser ofertados

preferencialmente

$3*. Para oferta dos cursos tecnicos subsegiientes, deveră ser considerada a existencia
da estrutura fisica adequada ă realizacăo das aulas, assim como deverăo ser
considerados

os

recursos

humanos.

para

deslocamento para o municipio demandante.

atender

ăs

aces

e

possibilidades

de

Art. 3%. O compromisso de oferta de vagas dos cursos citados no artigo anterior
deveră ser registrado no Sistema Nacional de Informacâes da Educagăo Profissional e
Tecnologica — SISTEC, em periodo estabelecido para pactuagăo.

Dos Bolsistas

Art. 4”. Conforme definido no Art. 12 da Resolucăo CD/FNDE

n." 4, de 16 de marco

Bolsa-Formacăo, que deverăo ter formacăo e experiencia
responsabilidades relativas ăs seguintes atribuicăes:

compativeis

de 2012. as instituicâes da Rede Federal de EPCT poderăo, conforme art. 6.” da Lei
n.” 12.513/2011, conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas atividades da

Ţ.

II.

Coordenador-geral;

Coordenador-adjunto;

com as
Zn
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III.
IV.
V.
VI.

Supervisor de curso;
Professor;
Apoio as atividades academicas e administrativas;
Orientador.

Art. 5%. As funcâes de coordenador-geral e de coordenador-adjunto ficam restritas
aos profissionais do quadro de servidores ativos e inativos da Rede Federal, e serâo
nomeados pelo Reitor e designados por meio de portaria para monitorar e
supervisionar as atividades do programa.
Art 6%. Os coordenadores-adjuntos nomeados para os campi receberăo o pagamento
da bolsa-formacăo referente a 4 horas semanais a partir de 5 turmas criadas, tendo a
atribuicăo de elaborar os cursos a serem ofertados e realizar todas as atividades
necessârias ă oferta e composicăo das primeiras turmas.
Parâgrafo
com

unico: Amplia-se a carga horâria dos Coordenadores-Adjuntos de acordo

a definicăo das turmas,

sendo:

HORAS
SEMANAIS
4
8
12
16
20

TURMAS
CONFIRMADAS
5
6-7
8-9
10-19
+20

Art. 7%. No âmbito da Reitoria, serăo nomeados coordenadores-adjuntos para
compor. junto ă Coordenacâo Geral, a equipe sistemica para auxiliar nas atividades
financeiras,
de aquisicăo
de material
e de acompanhamento
pedaggico
e
administrativo do Pronatec.
Art. 8%. Os bolsistas que exercerem as atividades elencadas nos incisos III a VI do
artigo 4” deverăo ser selecionados exclusivamente por meio de editais. amplamente
divulgados, sob a responsabilidade do Diretor do campus e com a anuencia previa do
Coordenador-Geral do Pronatec.

Da Concessâăo

de Bolsas

Art.9” A oferta de cursos no âmbito do PRONATEC c uma agăo institucionalizada
pelo IFSP e gerenciada por cada campus, que estabeleceră os cursos a serem
ofertados de acordo com suas capacidades academicas e administrativas.
Art. 10. A carga horâria semanal de dedicacăo ao programa para profissionais que
nâo pertencem ao quadro de servidores ativos e inativos das instituicoes da Rede
Federal de EPCT ficară limitada a 20 horas semanais, salvo a funcăo de professor,
que

ficară limitada a 16 horas/aula, de 60 minutos, semanais;

Qu
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$1*. Caso a disponibilidade de carga horâria dos servidores ativos do campus
selecionados nâo contemple as necessidades dos cursos ofertados via PRONATEC e
năo haja interesse dos servidores inativos, poderă haver contratacăo de professores
externos com a percepqăo de bolsas e os descontos tributâveis previsto por Lei; nesse
caso, deverăo ser contratados preferencialmente docentes vinculados ă Rede de
Educaţăo Publica Profissionalizante.
$2*. De acordo com a Lei 12.816 de 2013, os docentes externos vinculados ă rede de
educacâo profissionalizante receberăo a bolsa-formacăo, com isencăo das tributagâes.
$3*. Para os servidores
trabalhadas. respeitando
trabalho.

ativos, seră paga bolsa no montante
o limite da carga horâria estabelecida

referente ăs horas
na sua jornada de

necessidade de trabalho em finais de semana ou feriados.
poderă o
S$4*. Caso haja
i
bolsista desenvolver a carga horâria nesses dias, apenas mediante anuencia do
Coordenador-Adjunto e do Coordenador-Geral.
Art. 11. Os Professores em regime de dedicagâo exclusiva (RDE) poderăo participar
do Pronatec, cujas atividades estăo descritas no anexo do Decreto n” 7114, de 19 de
fevereiro

de

2010.

perdurar o programa.

e

na

Resolucăo

CD/FNDE

n”

24,

de

24/05/2011,

enquanto

Art. 12. Poderăo assumir as atividades listadas no Art. 4%, com percepcăo de bolsas,
todos os servidores ativos e inativos do IFSP, salvo os ocupantes de Cargo de
Direcăo (CD), os afastados parcial ou integralmente e os em licenca de qualquer
ordem.
Art. 13. Os docentes com carga horâria de atividades de ensino inferior ao
determinado
pelas normas
vigentes no IFSP poderăo
exercer atividades
no
PRONATEC, porem sem percepcăo de bolsa, a fim de complementar o minimo
estabelecido.
Parâăgrafo unico. Os docentes ou administrativos ocupantes de cargos com Funcăo
Gratificada e os bolsistas da E-Tec poderăo atuar como bolsistas do Pronatec, desde
que haja compatibilidade de horârio e respeito ao limite legal da jornada semanal de
trabalho.
Art. 14. Para o recebimento de bolsa, o servidor ativo deveră apresentar declaracăo,
conforme Anexo II. informando a compatibilidade de horârios disponiveis para

exercer

as

atividades

relativas

ao

PRONATEC

com

sua

carga

horăria

regular

institucional, indicando dias e horârios para a realizacăo das respectivas atividades.

13

$1*. Na declaracăo emitida pelo servidor, deveră constar as anuencias do seu chefe
imediato e do diretor-geral do campus, que verificară a veracidade das informacâes
prestadas, seguida da autorizacăo da Diretoria de Gestâăo de Pessoas.

(5)
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$2* Os servidores ativos classificados ou convidados, por outra instituicăo publica,

para trabalhar, com recebimento de bolsa. na Bolsa-Formacăo estarăo sujeitos aos
mesmos criterios estabelecidos por esta Resolucăo com a emissăo da declaracăo
prevista no caput e no ŞI*.
Art. 15. As atribuicâes e a carga horâria dos servidores-bolsistas năo poderăo
conflitar com suas atividades e sua carga horăria regular, nem comprometer a
qualidade, o bom andamento e atendimento do plano das metas da instituicăo.
$1*. Os nomes, locais e horârios
publico e no sitio do IFSP.
$2*. O controle das horas
fins de contabilizacăo do
formulărio de Registro de
ser assinado pelo bolsista.

de trabalho

dos bolsistas

serăo

fixados

em

local

trabalhadas nas atividades relativas ao PRONATEC, para
pagamento e auditoria, se dară mediante a apresentacăo do
Carga Horâria do Bolsista, conforme Anexo III. que deveră
pelo supervisor e pelo diretor-geral.

Art. 16. O Supervisor, o Orientador e os Agentes de Apoio poderăo
pagamento da bolsa a partir da turma publicada e confirmada,. sendo:
HORAS
SEMANAIS
4
8
12
16
20

receber

o

TURMAS
CONFIRMADAS
5
6-7
8-9
10-19
+20

Art. 17. O servidor-bolsista que atuar como supervisor de curso poderă perceber por
horas trabalhadas ap6s o termino do curso, desde que haja saldo financeiro, e
receberâ no mâs subsequente ă conclusăo do curso, para garantir o trabalho de
encerramento, que envolve atividades tais como a confeccăo de relatorios e emissăo
dos documentos necessârios.
Do Pagamento

das Bolsas

Art. 18. A descentralizacăo de recursos seră, obrigatoriamente, precedida da
formalizacăo de Termo de Cooperacăo, a ser realizado pela Pr6-Reitoria de Extensâo,
nos termos da resolucâăo n* 04/2012.
Art. 19. O pagamento das bolsas aos profissionais que atuam nos cursos do Pronatec
deve obedecer aos seguintes valores por hora de trabalho:
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PROFISSIONAL

VALUE POR

Coordenador-Geral

R$50.00

Coordenador-Adjunto

R$44.00

Supervisor de Curso

R$36,00

Professor
Apoio ăs Atividades Academicas e

R$50.00
R$18.00

Orientador

R$36.00

Administrativas

Das Atribuicdes
Coordenacăo-Geral

Art. 20. Săo atribuicâes do coordenador-geral
Formaqăo do Pronatec, dentro do IFSP:

a)

b)
c)

dos

cursos,

no

âmbito

da

Bolsas-

Coordenar todas as acâes relativas ă oferta da Bolsa-Formagăo nos diferentes
cursos oferecidos nas unidades da Instituicăo, de modo a garantir condicâes
materiais e institucionais para o desenvolvimento do conjunto das atividades;
Coordenar

e acompanhar

as

atividades

administrativas,

tomando

decises

de

carâter gerencial, operacional e logistico necessârias para garantir a intraestrutura
adequada para as atividades dos cursos;

Coordenar e acompanhar as atividades academicas, supervisionando as turmas da
Bolsa-Formaţâo,

os

controles

acadâmicos,

as

atividades

de

capacitacăo

e

atualizacăo, bem como reunides e encontros;

d) Avaliar os relatorios mensais de frequencia e desempenho dos profissionais
envolvidos

na implementacăo

da Bolsa-Formagăo

e aprovar

os pagamentos

e)

daqueles que fizeram jus ă bolsa no periodo avaliado;
Solicitar ao ordenador de despesa da Instituicăo a efetivacăo dos pagamentos

6
2)

Participar dos processos de pactuacăo de vagas da Instituicăo;
Receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC

devidos aos profissionais;

e prestar-lhes

informaces sobre o andamento dos cursos;

h) Supervisionar a prestacăo da assistencia estudantil dos beneficiârios da BolsaFormacăo,

em conformidade

com

12.513, de 26 de outubro de 2011:

o parâgrafo 4. *, do artigo 6. *, da Lei n.”

Exercer, quando couber, a atribuicăo de coordenador-adjunto, de supervisor de
curso, de apoio ăs atividades academicas e administrativas e de orientador.

Ul
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Da Coordenacăo-Adjunta
Art. 21. Săo atribuicâes do coordenador-adjunto
Formacăo do Pronatec, dentro de cada campus:
a)

b) Assessorar

d)
e)

f)
g)
h)

a tomada

de decisces

administrativas

demais profissionais envolvidos nos cursos;

Garantir

a

manutencăo

das

desenvolvimento dos cursos:
Coordenar e acompanhar as

condicâes

atividades

materiais
acadâmicas

garantam

e

institucionais

de

docentes

para

o

e discentes,

monitorar o desenvolvimento dos cursos para identificar eventuais dificuldades e
tomar providencias cabiveis para sua superacăo;
Acompanhar os cursos, propiciando ambientes de aprendizagem adequados e
mecanismos que assegurem o cumprimento do cronograma e os objetivos de cada
curso;
Organizar a pactuacăo de vagas para a oferta da Bolsa-Formacăo, a montagem de
turmas e os instrumentos de controle acadâmico e de monitoramento;
Participar das atividades de formacâo das reunies e dos encontros;
Manter atualizados, para
profissionais bolsistas;

])

Elaborar e encaminhar ao coordenador-geral

1)

e logisticas que

infraestrutura adequada para as atividades, bem como se responsabilizar pela
gestâo dos materiais didâtico-pedagâgicos;
Coordenar e acompanhar as atividades administrativas, incluindo a selecăo dos
estudantes pelos demandantes, a capacitacăo e a supervisăo dos professores e

i)

k)

no âmbito das Bolsas-

Assessorar o coordenador-geral nas acâes relativas ă oferta da Bolsa-Formacăo
em cada campus da Instituicăo, no desenvolvimento, na avaliacăo, na adequacăo
e no ajuste da metodologia de ensino adotada. assim como conduzir anâlises e
estudos sobre os cursos ministrados;

c)

dos cursos.

fins

de

controle,

os

dados

cadastrais

de

todos

os

relatorio mensal de frequencia e

desempenho dos profissionais envolvidos na implementacăo da Bolsa-Formacăo,

apresentando relacăo mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de
bolsas;
Substituir, desde que designado, o coordenador-geral em periodos em que este
estiver ausente ou impedido;

Receber dos avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e Pronatec-Fies
informacâes sobre o andamento dos cursos;
m) Organizar a assistencia estudantil dos beneficiârios da Bolsa-Formacăo;
n) Exercer, quando couber. as atribuicâes de supervisor de curso, de apoio ăs
atividades academicas e administrativas e de orientador do supervisor de curso.
Do Supervisor dos Cursos
Art. 22. Sâo atribuicâes do supervisor dos cursos no âmbito das bolsas-formacăo do
Pronatec, dentro de cada campus:

a)

Interagir com as âreas academicas e organizar a oferta dos cursos em
conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formacăo Inicial e Continuada

(WU
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e com o Catâlogo Nacional de Cursos Tâcnicos;

Coordenar a elaboracăo da proposta de implementacăo dos cursos, em articulacăo
com as âreas acadâmicas, e sugerir as aces de suporte tecnologico necessârias
durante o processo de formacăo, prestando informacoes ao coordenador- adjunto;

Coordenar o planejamento de ensino:

2)
h)

)

Assegurar a acessibilidade para a plena participacăo de pessoas com deficiencia;
Apresentar ao coordenador-adjunto, ao final do curso ofertado, relatorio das
atividades e do desempenho dos estudantes;
Elaborar relatorio sobre as atividades de ensino para encaminhar ao coordenadorgeral ao final de cada semestre:
Ao final do curso, adequar e sugerir modificaces na metodologia de ensino
adotada, realizar anâlises e estudos sobre o desempenho do curso;

Supervisionar a constante atualizacăo dos registros de frequencia e desempenho
academico dos beneficiărios no SISTEC:
Fazer a articulacăo com a escola de ensino mâdio para que haja compatibilidade
entre os projetos pedagâgicos;
Exercer, quando couber, a atribuicăo de apoio as atividades academicas e
administrativas e de orientador.

Do

Orientador

Art. 23, Săo atribuicGes do orientador dos cursos, no âmbito
do Pronatec, dentro de cada campus:

das Bolsas-Formacăo

a) Acompanhar as atividades e a frequencia dos estudantes, atuando em conjunto
2)
c)

com os demais profissionais, para prevenir a evasăo e aplicar estrategias que
favorecam a permanencia;
Articular as acGes de acompanhamento pedagâgico relacionadas ao acesso, â
permanencia, ao Exito e ă insercăo socioprofissional;
Realizar atividades de divulgacăo junto aos demandantes, apresentando as ofertas

da instituicăo:

d) Promover atividades de sensibilizacăo e integracăo entre os estudantes e as
e)

b
2)

equipes da Bolsa-Formacăo;
Articular acGes de inclusăo produtiva em parceria com as agencias do Servico
Nacional de Emprego — SINE;
Prestar servicos de atendimento e apoio academico ăs pessoas com deficiencia;
Promover reuniges pedagogicas quinzenais com os docentes e com o supervisor
para avaliar os resultados e objetivos do curso, alem de propor encaminhamentos
possiveis para superacâo e &xito do Programa.

Do

Art. 24.

Pronatec,

a)

Professor

Săo atribuicâes do professor dos cursos, no âmbito das Bolsas-Formagăo do
dentro de cada campus:

Planejar as aulas e atividades didâticas e ministră-las aos beneficiârios da

|

7)
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Bolsa- Formacăo;

b) Adequar a oferta dos cursos ăs necessidades especificas do publico-alvo:;
c)

d)
e)
f)

e)

Registrar

no

estudantes;

Adequar

SISTEC

conteudos,

a

frequencia

materiais

e

o

didâticos,

desempenho
midias

e

academico

dos

bibliografia

ăs

necessidades dos estudantes;

Propiciar espaco de acolhimento e debate com os estudantes;

Avaliar o desempenho

dos estudantes;

Participar dos encontros de coordenacăo promovidos pelos coordenadores

geral e adjunto.

Do Profissional de Apoio Administrativo
Art. 25. Săo atribuicăes do profissional de apoio ăs atividades academicas dos
cursos, no âmbito das Bolsas-Formacăo

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

Apoiar a gestâo academica
Acompanhar e subsidiar a
Ausxiliar os professores
acad&mico dos estudantes

do Pronatec, dentro de cada campus:

e administrativa das turmas;
atuacăo dos professores;
no registro da frequencia e
no SISTEC:;

Participar dos encontros de coordenacăo;
Realizar a matricula dos estudantes. a

emissăo

de

do

desempenho

certificados

e

a

organizacăo
de pagamentos
dos bolsistas, entre outras atividades
administrativas e de secretaria determinadas pelos coordenadores geral e
adjunto;

Prestar apoio tecnico em atividades laboratoriais ou de campo;
Prestar servicos de atendimento e apoio academico âs pessoas
deficiencia.

com

Do Profissional de Apoio Financeiro
Art. 26. Săo atribuicâes do profissional de apoio financeiro dos cursos, no âmbito
das Bolsas-Formaţâo do Pronatec, dentro de cada campus:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Elaboracăo das Listas de Credores — LC;
Envio de Documentos ă Coordenacăo-Geral do Pronatec, para ateste.
Liberagăo do Processo para Pagamento:;
Apropriagăo no Siafi- Web Novo CPR - Geragâăo da NS de Apropriacăo;
Recebimento
de processos, realizacăo de conformidade
de gestăo,
assinaturas em Notas de Empenhos e arquivamento;

O

Campus

Centralizado

recebe

processos

e realiza

gestăo e assinaturas nas Notas de Empenhos e arquiva.

conformidade

de
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Das Disposicoes Gerais

Art. 27%. Esta Resolucăo revoga a anterior, n” 570 de 05 de abril de 2012, ea
Resolugăo n” 476 de 06 de dezembro de 2011.
Art. 28. Os casos omissos no presente regulamento serâo apreciados pela
Coordenacăo-Geral do Pronatec e pela Pr6-Reitoria de Extensâo.

Aprovado pela Resolucăo n.”1049. de 12 de novembro de 2013

ANEXO

DECLARACĂO

1

DE DISPONIBILIDADE

DO BOLSISTA

j

SIAPE

Eu.
para o
que me
horăria
Edital
dentro

„ declaro,

para

os

devidos

fins,

que

tenho

ne

disponibilidade

desempenho das atividades de Docente na Bolsa-Formacăo do PRONATEC e
comprometerei com o cumprimento das atribuicâes e com a respectiva carga
da fungăo pleiteada, descritos no
n” /2012, ciente de que estarei desempenhando as atividades de docencia,
do programa, fora do horârio de minhas atividades regulares exercidas no

IFSP, em conformidade com o disposto na Resolucăo CD/FNDE n* 04/2012.
de

Nome

do candidato

Assinatura

de
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ANEXO

DECLARACÂĂO

II

DO DIRETOR-GERAL

DO CAMPUS

Declaro estar ciente de que o (a) servidor(a)
SIAPE n ________
„ocupante do cargo de
Lotado(a) no

bolsista

exercer

a funcăo

Docente,

âmbito

selecionado(a)

como

programa. serăo exercidas fora de seu horârio de trabalho regular exercido
IFSP, conforme disposto na Resolucăo CD/FNDE N*04/2012.

no

a serem

no

foi

do

e de que as atividades

de

„

da Bolsa-Formacăo

Pronatec

para

desempenhadas

de

Diretor-Geral

por ele (ela), dentro do

de

[îi
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ANEXO
REGISTRO
Ba

citite

EDUCACAO

FEDERAL

DE CARGA HORĂRIA
BOLSISTA

EQUIPE

DI

III

E

DO

DOCENTE

CIENCIA £ TECHOLOGIA

il
Nome completo:.
Lotacăo/atuașăo: ( ()/FSP-Cam

US

"Unidade ou setor de vinculaşăo:
" Funcăo Cargo

na Instituigăo:

IN* de Matricula

no SIAPE:

“Telefone:

a

e _]

Email
2. CARGA HORĂRIA REGULAR _ Ai
Dias

Matutino

Horâriode
Entrada

Segunda

Horâriode
Saida

|

E Vespertino

Horâriode
Entrada

_
0

]
]

Noturmo
o

Horâriode

Horâriade

Saida

Entrada

Horâriode
Saida

Total

(Horas)

Terca
Quarta
Quinta
Sexta

Sâbado

Carga horâria semanal

3.COMPETENCIAS DO BOLSISTA PRONATEC
Encargo/Curso:

Atuacăo como Bolsista: ( ) IESP Campus

Carga Horâria Semanal: (_) Horas
Duracăo/ validade da Bolsa:

4. CARGA HORARIA DA BOLSA PRONATEC____
Dias

Matutino
Horârio de
Horăriode
Entrada

Saida

Vespertino
Horâriode
Horâriode
Entrada

Noturno
Horâriode
Horârio de

Saida

Entrada

Saida

Total
(Horas)

„Segunda
Terca

„Quarta
Quinta

Total carga horâria semanal
Assinatura do Bolsista:
Assinatura do Supervisor.
Assinatura do Diretor-Geral do campus:
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