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RESOLUÇÃO Nº 07 DE 23 DE ABRIL DE 2012  
 
 
 
 

                    A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, no 
uso de suas atribuições e, considerando a necessidade da regulamentação das 
ações referentes à execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC) no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA) e ainda: 
 
CONSIDERANDO 
 
 a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008; a Lei nº 11.741, de 16 de julho 
de 2008; a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011; a Portaria Interministerial nº 
127, de 27 de maio de 2008; a Resolução CD/FNDE nº 31, de 1º de julho de 2011; 
a Resolução CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011; a Resolução CD/FNDE 
nº 04, de 16 de março de 2012; o Decreto nº 7.114, de 19 de fevereiro de 2010; a 
Resolução CD/FNDE nº 24, de 24 de maio de 2011; 
 
   
RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, na 
forma do anexo, a regulamentação de ações do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no âmbito do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 
    
 
            Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.   
 
 
 

Aurina Oliveira Santana 
Presidente do CONSUP 

 



ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 07/2012-CONSUP/IFBA 

REGULAMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PRONATEC NO IFBA 

 

CAPÍTULO I 

DO ESCOPO DE ATUAÇÃO 

 

Art. 1º. As ações do PRONATEC no âmbito do IFBA dar-se-ão por meio das seguintes 

iniciativas: 

I. oferta de cursos técnicos presenciais, por meio dos Campi do IFBA, com auxílio 

da Bolsa-Formação Estudante e Trabalhador; 

II. expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

§ 1º A decisão de aderir às ofertas dos cursos técnicos bem como a escolha dos tipos de 

cursos a serem ofertados é de autonomia de cada Campus do IFBA. 

§ 2º O desenvolvimento de atividades do PRONATEC no âmbito do IFBA não pode: 

a) comprometer a qualidade e o bom andamento das atividades regulares da 

Instituição; 

b) prejudicar a carga horária regular de atuação dos servidores ativos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DE GESTÃO E EXECUTIVA DO PROGRAMA 

 

Art. 2º. As ações de gestão relacionadas às atividades do PRONATEC são desenvolvidas 

por um Comitê Gestor PRONATEC, sistêmico, no âmbito da Reitoria, e por Comitês 

Executivos PRONATEC, no âmbito de cada Campus. 

 

Art. 3º. O Comitê Gestor PRONATEC envolve os seguintes agentes, com as respectivas 

competências, no âmbito do IFBA: 

 

I. Coordenador-Geral do PRONATEC: presidente do Comitê, representante do IFBA junto 

ao MEC, no âmbito do PRONATEC, e responsável pela gestão, coordenação, orientação, 

seleção e execução da Bolsa Formação do PRONATEC e demais atribuições previstas em 

Resolução específica do FNDE; 

II. Coordenador-Adjunto do PRONATEC: responsável pela execução orçamentária e 

financeira das atividades relacionadas à Bolsa Formação do PRONATEC, inclusive 

assistência estudantil, e demais atribuições previstas em Resolução específica do FNDE; 

III. Supervisor de Cursos Técnicos do PRONATEC: responsável pelo planejamento da 

oferta anual de vagas de cursos técnicos (presenciais), no âmbito do PRONATEC, e demais 

atribuições previstas em Resolução específica do FNDE. 

Parágrafo único. O comitê Gestor PRONATEC contará, ainda com profissionais de apoio 

às atividades pedagógicas e administrativas. 

 

Art. 4º. Cada Comitê Executivo PRONATEC envolve os seguintes agentes, com as 

respectivas competências, no âmbito dos Campi do IFBA: 

I. Diretor-geral: Presidente do Comitê; 

II. Coordenador-Adjunto do PRONATEC nos Campus, vice-presidente no Comitê: 

responsável, em conjunto com o Diretor de Administração, pela execução orçamentária e 

financeira das atividades relacionadas à Bolsa Formação no âmbito do PRONATEC; 



III. Diretor/Coordenador de Extensão: responsável pela articulação interna e externa no 

âmbito do PRONATEC; 

IV: Supervisores de Cursos Técnicos do PRONATEC: responsável pela coordenação 

execução de cursos no âmbito do PRONATEC e demais atribuições previstas em 

Resolução específica do FNDE. 

Parágrafo único. O comitê Executivo PRONATEC contará, ainda com orientadores e 

profissionais de apoio às atividades pedagógicas e administrativas. 

 

Art. 5º. A gestão dos recursos advindos da Bolsa Formação do PRONATEC deverá ocorrer 

de forma compartilhada entre o Comitê Gestor e os Comitês Executivos, cabendo a estes 

últimos destinar os recursos à assistência estudantil e às ações de Custeio para o 

desenvolvimento dos cursos. 

§ 1º. Deverá haver um contingenciamento do recurso arrecadado por cada Campus a título 

de Bolsa Formação PRONATEC, com o objetivo de custear as bolsas dos profissionais 

envolvidos no Comitê Gestor do PRONATEC. 

§ 2º. O valor do contingenciamento deverá ser definido conjuntamente pelo Comitê Gestor 

e pelos presidentes dos Comitês Executivos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A BOLSA-

FORMAÇÃO 

 

Art. 6º. O IFBA poderá conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas atividades da 

Bolsa Formação do PRONATEC, de acordo com a formação e a experiência profissional 

exigida. 

Parágrafo único. Os profissionais atuarão nas funções de acordo com as atribuições 

previstas em resolução específica do FNDE. 

 

Art. 7º. O Reitor, no âmbito da Reitoria, publicará Edital para seleção dos profissionais 

(professor, orientador e apoio às atividades acadêmicas e administrativas), com base em 

modelo definido pelo Coordenador-Geral do PRONATEC. 

Parágrafo único. A seleção dos profissionais será de responsabilidade de comissão 

designada pelo respectivo assinante do Edital. 

 

Art. 8º. Serão habilitados na função de professor os servidores docentes e técnicos 

administrativos, bem como não servidores. 

 

Art. 9º. A seleção dos bolsistas para o encargo de docente será realizada através de análise 

curricular, nas informações prestadas na ficha de inscrição e da documentação 

comprobatória com base nos critérios definidos no Edital, prioritariamente atendida à 

condição de ser servidor ativo ou aposentado (docente ou técnico-administrativo), do 

quadro efetivo do IFBA, com formação acadêmica em nível superior ou nível técnico 

compatível com a área de conhecimento do curso/disciplina pretendido e/ou experiência 

profissional comprovada na área de interesse.  

 

Art. 10. A seleção para os encargos de atuação no PRONATEC obedecerá à ordem 

decrescente de pontuação obtida, nos critérios relacionados abaixo: 

I. Formação Acadêmica (não acumulativa)  

a) Graduação na área 2 pontos  



b) Especialização na área 4 pontos  

c) Mestrado na área 6 pontos  

d) Doutorado na área 10 pontos  

II. Experiências na área de educação  

a) Docência na educação profissional técnica de nível médio: 1,0 ponto por semestre letivo  

 (máximo: 5,0 pontos) 

b) Docência na educação profissional tecnológica de nível superior: 0,5 ponto por semestre 

letivo (máximo: 1,5 pontos)  

c) Docência na rede de educação básica e/ou superior (pública ou privada): 0,5 ponto por 

semestre letivo (máximo: 1,5 pontos)  

d) Ocupante de coordenação de cursos técnicos ou tecnológicos: 0,1 ponto por semestre 

(máximo: 0,5 ponto)  

e) Ocupante de função em equipe pedagógica em instituição de ensino técnico e 

tecnológico: 0,1 ponto por mês (máximo: 0,5 ponto)  

f) Participação em comissões em instituições de ensino técnico e tecnológico: 1,0 ponto por 

participação (máximo: 5,0 pontos)  

g) Publicação de trabalhos científicos: 2,0 pontos por trabalho (máximo: 8,0 pontos) 

h) Tradução de Livros com ISBN: 1,0 ponto por livro (máximo: 4,0 pontos)  

i) Publicação de trabalhos completos em Congressos: 0,5 ponto por trabalho (máximo: 5,0 

pontos)  

j) Orientação de trabalhos de pós-graduação stricto sensu:  

Mestrado: 1,0 ponto por trabalho (máximo: 6,0 pontos) 

Doutorado: 2,0 pontos por trabalho (máximo: 12,0 pontos)  

Orientação de Iniciação Cientifica concluída: 0,5 ponto por trabalho (máximo: 3,0 pontos)  

Orientação de trabalho de conclusão de curso – TCC: 0,5 ponto por trabalho (máximo: 3,0 

pontos)  

Pontuação máxima: 65 pontos  

 

Art. 11. Somente serão considerados títulos de formação acadêmica, aqueles que tenham 

sido emitidos por Instituições reconhecidas pelo MEC.  

 

Art. 12. Em caso de empate entre candidatos serão observados os seguintes critérios de 

desempate:  

a) maior tempo de exercício como docente de cursos técnicos/superiores ou de 

qualificação;  

b) maior tempo de serviço;  

c) maior tempo de exercício em atividades voluntárias e de coordenação/gestão em 

instituições de ensino/educação profissional;  

d) maior idade. 

 

Art. 13. Serão selecionados como docentes, para ministrar disciplinas afins, servidores com 

carga horária máxima de 16h/aulas semanais. Serão selecionados como técnico-

administrativos para atividades de apoio técnico-acadêmico servidores com carga horária 

máxima de 20h/aulas semanais. 

§1º Havendo demanda por mais docentes/técnico-administrativos serão convocados os 

candidatos classificados, cujos nomes constem no cadastro de reserva. 

§2º Esgotado o cadastro de reserva, composto por servidores da ativa e aposentados, e 

havendo a necessidade de selecionar novos docentes/técnico-administrativos, o Comitê 

Gestor buscará selecionar, externamente, outros profissionais cadastrados que atendam aos 



requisitos exigidos para atuar no PRONATEC, conforme art. 14, V, § 2º da Resolução 04-

FNDE/2012. 

 

Art. 14. A classificação para o cadastro reserva não caracteriza obrigatoriedade para a 

realização das atividades pelo profissional e nem o recebimento da bolsa do PRONATEC, 

pois esta última dependerá da necessidade de cada curso e existência de vagas.  

§1º. O profissional selecionado para um campus poderá ministrar aulas em outro campus, 

desde que não seja ultrapassado o limite de 16 horas/aula semanais (DOCENTE) e 20 

horas/aula semanais (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO), não haja prejuízo de suas 

atividades regulamentares e o campus que tenha essa necessidade se responsabilize pelo 

cadastramento da bolsa. Despesas de deslocamento e hospedagem serão de inteira 

responsabilidade do servidor interessado em atuar em mais de um campus.  

 

Art. 15. A qualquer tempo o profissional selecionado poderá solicitar ao Grupo Gestor do 

PRONATEC a exclusão do seu nome do cadastro, mediante termo escrito, assinado e 

encaminhado via Setor de Protocolo do respectivo campus com antecedência mínima de 08 

(oito) dias evitando suspensão/interrupção das atividades acadêmicas. 

 

Art. 16. Os profissionais selecionados para atuar no PRONATEC serão remunerados na 

forma de concessão de bolsas, de conformidade com o Art. 9 da Lei nº 12.513 de 

26/10/2011 e da Resolução CD/FNDE nº 04 de 16/03/2012, pelo tempo de duração dos 

cursos que rege o edital, desde que não haja prejuízo à sua carga horária de trabalho regular 

neste Instituto, no caso de servidores da ativa.  

 

Art. 17. Os valores das bolsas obedecerão aos parâmetros de distribuição da carga horária 

de dedicação semanal conforme Art. 150 da Resolução 04-FNDE/2012 que fixa as 

remunerações conforme abaixo:  

a) Professor: R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora (60 minutos) de aula, em conformidade 

com as cargas horárias dos cursos. 

b) Supervisor de curso: R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora) 

c) Orientador: R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora) 

d) Apoio às atividades acadêmicas e administrativas: R$ 18,00 (dezoito reais por hora) 

Parágrafo único. Os docentes serão remunerados por hora (60 minutos) de aula ministrada, 

em conformidade com as cargas horárias das disciplinas/conteúdos dos cursos.  

 

CAPÍTULO IV 

DA OFERTA E DA CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 18. A oferta de cursos deverá ser precedida da elaboração do projeto pedagógico do 

curso e da respectiva autorização de funcionamento, conforme detalhamento da 

organização didática do IFBA. 

 

Art. 19. No desenvolvimento de cursos técnicos, o IFBA, por meio dos Campi, atuará 

como ofertante, e as instituições credenciadas pelo MEC atuarão como parceiros 

demandantes. 

§ 1º. Caberá a cada Campus do IFBA pactuar no SISTEC, mantido pelo MEC, os cursos e 

a quantidade de turmas e de vagas por turma disponíveis para a oferta. 

§2º Caberá a cada parceiro demandante validar, no sistema SISTEC, vagas em cursos 

pactuados pelo IFBA, bem como selecionar os estudantes e trabalhadores para os cursos, 

de acordo com o alvo correspondente. 



 

Art. 20. O Comitê Gestor deverá elaborar instrumentos próprios para a avaliação dos 

cursos desenvolvidos, com aplicação de avaliações ao final de cada curso. 

Parágrafo único. Caberá a cada Comitê Executivo a aplicação dos instrumentos bem como 

a sistematização e análise de resultados, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Art. 21. As certificações dos cursos técnicos ofertados pelo IFBA são de responsabilidade 

da Diretoria/Coordenação de Extensão de cada Campus, seguindo os trâmites específicos 

para emissão do Certificado. 

 

Art. 22. O IFBA deverá criar mecanismos de acompanhamento e de assistência que 

permitam o acesso, a permanência e a conclusão de cursos técnicos aos beneficiários das 

atividades PRONATEC. 

 

Art. 23. A assistência estudantil ofertará os seguintes benefícios: 

I. fardamento (camisa da instituição); 

II. alimentação (merenda escolar); 

III. materiais didáticos/escolares gerais ou específicos; 

IV. transporte, para os estudantes que não têm transporte escolar gratuito disponível, 

inclusive os que residem em município distinto do Campus ofertante ou na zona rural. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 24. Esta regulamentação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSUP do 

IFBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


