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O QUE É?
Uma iniciativa do Governo Federal para capacitar estudantes e trabalhadores, cuja
missão é fomentar a competitividade de diversos setores produtivos do país e,
consequentemente, o desenvolvimento do Brasil e a melhoria da qualidade de vida da
população brasileira. Além de possibilitar a oportunidade para o cidadão iniciar ou
retomar sua carreira.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC tem
o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a
população brasileira.
Os cursos do PRONATEC serão oferecidos em dois processos seletivos por ano, no
início de cada semestre.

QUAL A MODALIDADE EM QUE POSSO PARTICIPAR?
Você poderá participar do PRONATEC Bolsa Formação Estudante e Trabalhador:
cursos técnicos com duração mínima de um ano que visam capacitar o aluno com
conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades dos setores produtivos. O
acesso imediato ao mercado é um dos propósitos dos que buscam estes cursos.

QUEM É RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA?
O responsável pelo PRONATEC é o Ministério da Educação, que tem como atribuição
estabelecer critérios e normas de acesso e manutenção dos candidatos no programa.

QUAL O PAPEL DA FABET, FATTEP E CETT? E DO GOVERNO?
Governo: disponibilizar edital de processo seletivo aos interessados para concorrer a
bolsas de formação e repassar os valores das mensalidades às instituições credenciadas
no programa.
FABET, FATTEP E CETT: realizar a adesão ao programa, oferecer e ministrar os
cursos de acordo com o catálogo nacional dos cursos técnicos.

QUEM PODE PARTICIPAR?



Para participar da 1ª e 2ª chamadas, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:
• ter cursado o Ensino Médio completo em escolas da rede pública ou em instituições
privadas na condição de bolsistas integrais;
• ter participado da última edição do ENEM.
Vagas remanescentes.
Fique atento!
Para concorrer às vagas remanescentes, o único critério de seleção é o candidato ter
concluído o Ensino Médio e os critérios estabelecidos pelos editais.(SETEC).

QUEM NÃO PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA?


• Alunos que não tenham concluído o Ensino Médio.

O ALUNO PODE ESCOLHER QUALQUER INSTITUIÇÃO?




Sim, o aluno tem as seguintes possibilidades de escolha:
• Duas instituições diferentes e optar pelo mesmo curso.
• Duas instituições diferentes e optar por cursos distintos.
• Uma instituição e optar por dois cursos distintos.

ALUNO QUE ESTÁ NA GRADUAÇÃO PODE PARTICIPAR DO
PROGRAMA SIMULTANEAMENTE?
Sim. Porém, o aluno não pode usufruir de dois benefícios públicos simultaneamente,
conforme regulamentado pela Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009.

ESTUDANTES QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO NA
MODALIDADE SUPLETIVO PODEM PARTICIPAR DO PROGRAMA?
Sim. O Certificado de Conclusão do Ensino Médio por meio da modalidade Supletivo
tem a mesma validade.

COMO FUNCIONA?
COMO É O PROCESSO DE SELEÇÃO? QUAIS AS FORMAS DE
INGRESSO? POSSO PARTICIPAR APENAS COM O ENEM? EXISTE
UMA OUTRA PROVA ADICIONAL?
Os interessados em concorrer a uma bolsa nos cursos do PRONATEC devem acessar
o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica – Sisutec e
acompanhar os calendários de inscrição e seleção.

COMO É O PROCESSO DE INSCRIÇÃO NO SISUTEC?





O processo seletivo do Sisutec possui uma única etapa de inscrição.
• Ao efetuar sua inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até
duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisutec.
• O candidato também deve definir se deseja concorrer às vagas destinadas aos
estudantes que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou
em
instituição
privada
na
condição
de
bolsista
integral.
Importante: 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

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS QUE PRECISO LEVAR PARA FAZER
A MATRÍCULA?











Documentos originais e fotocópias legíveis:
• Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
• Histórico Escolar do Ensino Médio.
• Certidão de Nascimento ou de Casamento.
• Carteira de Identidade.
• Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio candidato.
• Duas fotos 3x4 recentes.
• Título de eleitor e comprovante de votação (1º e 2º turnos) ou documento oficial de
justificativa por não ter votado.
Para candidatos maiores de 18 anos:
• Certificado militar (sexo masculino).
• Comprovante de residência.

É NECESSÁRIA A ASSINATURA DO CONTRATO DE MATRÍCULA?
A assinatura do contrato de matrícula com a instituição e do Termo de Compromisso
fazem parte da formalização da matrícula e irão garantir a bolsa de estudos para o aluno
contemplado.

OS CURSOS DO PRONATEC SÃO PAGOS? HÁ ALGUMA TAXA
ADICIONAL?
Não. Os cursos do PRONATEC são gratuitos. O aluno não paga nenhuma taxa
adicional.

O QUE ME FAZ PERDER O DIREITO AO BENEFÍCIO DO PROGRAMA?
Somente as faltas às aulas levam o aluno a perder o benefício conquistado. É importante
responder a chamada e confirmar sua presença nas aulas.

O QUE É BOLSA-FORMAÇÃO?
Bolsa-Formação é o oferecimento de vagas gratuitas destinadas aos estudantes de
Ensino Médio para os cursos de educação profissional e tecnológica.

É BOLSA INTEGRAL OU FINANCIAMENTO? POSSO FAZER MAIS DE
UM CURSO AO MESMO TEMPO?
É uma bolsa integral. O estudante não pode ingressar em mais de um curso do
PRONATEC simultaneamente.

PORTFÓLIO
QUAIS SÃO OS CURSOS OFERECIDOS PELA FABET?




• Técnico em Logística.
• Técnico em Manutenção Automotiva.
• Técnico em Mecatrônica.

EXISTE CONTEÚDO A DISTÂNCIA?
Não há conteúdo a distância.

FORMATO E EXECUÇÃO
QUAL É A CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO, DIAS DE AULA, HORÁRIO,
TURNOS, LOCAL DAS AULAS?






• A carga horária mínima dos cursos do PRONATEC da FABET é de 900 horas.
• Os cursos têm duração mínima de um ano e meio e estão divididos em três módulos.
• As aulas serão de segunda a sexta-feira, sendo seis aulas por dia.
• Serão oferecidos cursos no período noturno.
• As aulas serão ministradas na Rodovia SC 283, Km 17, n° 8.100, bairro Fragosos.

COMO É A CERTIFICAÇÃO?
Ao término do curso, o aluno receberá um diploma de nível técnico emitido pela
FABET.

OS PROFESSORES SÃO DA FABET?
Sim. As aulas serão ministradas pelos professores da FABET.

EXISTEM
LABORATÓRIOS
PRONATEC?

DISPONÍVEIS

PARA

ALUNOS

Todos os laboratórios disponíveis para os cursos de graduação da FABET poderão ser
utilizados pelos alunos do PRONATEC.

O MATERIAL DIDÁTICO É GRATUITO?
Sim. A FABET disponibilizará todo o material didático que será utilizado em sala de
aula através do Portal do Aluno e/ou e-mail dos alunos/turma.

COMO É A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS E O TRANSPORTE?
A infraestrutura conta com biblioteca, cantina, laboratórios etc. Estas e as demais áreas
destinadas aos alunos dos cursos da FABET também serão utilizadas pelos alunos
PRONATEC.

A FABET, pensando no deslocamento de seus alunos, solicitou juntamente à empresa
Hodierna, dois horários de ônibus para o deslocamento dos nossos alunos, o das 18:40
saindo do terminal para a Fabet e o das 22:30 saindo da Fabet ao Terminal..

QUAL É A FREQUÊNCIA EXIGIDA?
De acordo com a legislação educacional vigente, o aluno deverá ter no mínimo 75% de
presença.

PRECISO APRESENTAR TCC AO FINAL DO MEU CURSO NO
PRONATEC?
Sim. Cada curso terá o seu critério específico.
O Técnico em Logística deverá desenvolver o TCC mas não precisará apresentar em
banca.
Os Técnicos em Mecatrônica e Manutenção Automotiva deverão realizar o Estágio
Supervisionado Obrigatório e posteriormente a isso desenvolver o Relatório de Estágio,
devendo apresenta-lo em banca.

EXISTE ESTÁGIO SUPERVISIONADO?
Para os cursos Técnicos em Manutenção Automotiva e Mecatrônica o Estágio
Supervisionado é Obrigatório.
BASE
LEGAL
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2004.
ARTIGO
1º
§
3º
O estágio referente a programas de qualificação profissional, com carga horária mínima
de 200 horas, pode ser incluído no respectivo plano de curso da Instituição de Ensino,
em consonância com o correspondente perfil profissional de conclusão definido com
identidade própria, devendo o plano de curso em questão explicitar a carga-horária
máxima do estágio profissional supervisionado.

COMO É O CALENDÁRIO ESCOLAR E O PERÍODO DE FÉRIAS?
Após a divulgação do edital de processo seletivo, com a previsão do início das aulas, a
FABET elaborará um calendário de aulas que será disponibilizado a todos os alunos do
programa.
O período de férias escolares ocorrerá nos meses de julho e janeiro.

COMO FUNCIONA O CANCELAMENTO, TRANCAMENTO? O QUE
FAZER E ONDE FAZER?

Não existe trancamento para os cursos do PRONATEC.
O aluno deve procurar a Coordenação do PRONATEC para solicitar o cancelamento e,
posteriormente, ir à Secretaria para formalizar os documentos do cancelamento.

