EDUCACAO

PROFISSIONAL
NAS PRISOES

Curso de capacitação para equipe técnica e
pedagógica atuar no PRONATEC PRISIONAL

Coordenadora Geral do Pronatec
Jocelete Silveira dos Santos

Ministério Extraordinário
da Segurança Publica

Ministério da
Educação

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
DEAP - Departamento de Administração
Prisional

Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Gestão da rede estadual

Ampliar e
diversificar as
oportunidades
de
qualificação
profissional

Contribuir
efetivamente com
o processo de
inclusão produtiva
e a melhoria da
competitividade do
país

Alcançar um
público prioritário,
que tem mais
dificuldade para
acesso à
qualificação
profissional

Programação – 04 de Julho
HORARIO
8h

TEMATICA

FORMADOR

Abertura e apresentação da parceria entre SED e DEAP

8h30

Contextualização dos documentos norteadores que regulamentam o
Pronatec prisional

Jocelete Silveira dos Santos

9h30

Instrumentos normativos do PRONATEC na SED

Katia Freitas

10h30

Orientações para organização da oferta dos cursos de qualificação
profissional

Marilene da Silva Pacheco

13h30

SISTEC – Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e
Tecnológica

Clair Girardi

12h

Almoço

13h

Perspectiva: Direito à educação e à qualificação profissional.

Beatris Clair Andrade

15h

Diretrizes da Bolsa Formação

Nailma Hilma da Silveira

17h

Coquetel de encerramento

Criada em 2013, abrange todos os tipos de regimes —
fechado, semiaberto e aberto, além de egressos e
condenados a medidas alternativas.
Para o privado de liberdade, além de uma formação
profissional, há o benefício de remissão de um dia de
pena a cada 12 horas de estudo.
Para a sociedade, ajuda a incluir esse indivíduo no
retorno ao convívio, com uma formação que pode lhe
ajudar a conseguir um emprego.

Tratativas entre a SETEC e o DEPEN para promoção da
cidadania e humanização da execução penal por meio da
qualificação profissional e da parceria já existente entre as
duas instituições com o Pronatec;
Repasse de R$ 48 milhões do Fundo Penitenciária para a
oferta de vagas às pessoas privadas de liberdade, egressas
do sistema prisional, em cumprimento de alternativas
penais, penas restritivas de direito ou medidas cautelares,
e ainda seus respectivos familiares;
O foco da oferta é na educação empreendedora e nas
questões de gênero pertinentes ao sistema prisional.

Vagas e recursos para o Estado de
Santa Catarina
2.045
R$ 4.090.000,00

Documentos norteadores
• Lei 12.513/2011, Cria o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) com assistência
técnica e financeira.
• Portaria nº 817/2015, Regulamentou a Bolsa Formação com
a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional
ou de formação inicial e continuada (FIC).
• Nota Técnica nº01/2018, Orientar a utilização dos recursos
oriundos do Fundo Penitenciário Nacional.

• Instrução Normativa nº1262/2018 Regulamenta o
funcionamento da Bolsa-Formação do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no
âmbito da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina.

Instituições Envolvidas
Ministério Extraordinário da Segurança Pública
Ministério da Educação
Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação
Secretaria de Estado da Educação
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
DEAP - Departamento de Administração
Prisional

Compete ao Departamento Penitenciário Nacional do
Ministério Extraordinário da Segurança Pública
(DEPEN/MESP)
• Mapear e mobilizar a demanda existente;
• Aprovar a oferta de cursos pactuados de acordo
com o Mapa de Demanda Identificado;
• Auxiliar o cadastro de Supervisores de Demanda
Estaduais do Pronatec (Supervisores de
Demanda);
• Articular para que os egressos dos cursos tenham
como buscar as oportunidades de reentrada no
mundo do trabalho, entre outras ações.

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
DEAP - Departamento de Administração Prisional
• Selecionar os alunos que participarão da oferta;
• Apresentar Mapa de Demanda ao demandante
prisional;
• Articular com a SED a preparação dos cursos;
• Organizar os espaços educacionais nas unidades
prisionais.

Compete à Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC)

• Auxiliar na Articulação com a rede ofertante para a
execução das turmas do Pronatec;
• Disponibilizar o calendário de Pactuações no SISTEC;
• Capacitar os parceiros ofertante na utilização do
Repositório Nacional de Objetos de Aprendizagem
(ProEdu);
• Orientar as instituições quanto a realização da
prestações de contas física do recurso, entre outras
ações.

Compete ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação (FNDE)
• Operacionalizar a execução financeira dos recursos
repassados fruto do Termo de Execução
Descentralizada e Plano de Trabalho
DEPEN/SETEC/FNDE nº 03/2017;
• Orientar as instituições ofertantes quanto a realização
da prestação de contas;

• Realizar análise financeira das prestações de contas
apresentadas pelas instituições ofertantes, entre
outras ações;

Compete Secretaria de Estado da Educação
• Disponibilizar seus cursos aos beneficiários do
Pronatec Prisional por meio das unidades de ensino
sedes ou remotas;
• Prestar Contas da quantidade de vaga(s)
executadas, evadidas e/ou canceladas;
• Efetivar o pagamento da bolsa formação.
• Efetivar o pagamento da assistência estudantil ao
público beneficiário, entre outras ações.

OBRIGADO

