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 RESUMO 

 

 

Este estudo avaliou o processo de implementação do PRONATEC Mulheres Mil ofertado 

pela Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando o modelo 

desenvolvido por Draibe (2001), denominado anatomia do processo geral de implementação. 

Para alcançar os objetivos, realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo do tipo estudo de 

caso, utilizando-se de pesquisa documental e de entrevistas semiestruturadas com três grupos 

de sujeitos pertencentes ao programa e com atuação direta na implementação dos processos: 

coordenadores, enquanto gestores, supervisores e orientadores, como agentes formuladores 

dos cursos, e técnicos, como apoiadores administrativos e acadêmicos. Os resultados 

demonstraram que: a estratégia de implementação representou um desafio para os atores 

implementadores em função da falta de experiência na modalidade e pelas especificidades 

normativas do programa, onde o processo decisório para a definição dos cursos se apresentou 

submetido às interferências governamentais; a limitação da divulgação foi caraterizada pelas 

particularidades de um programa de formação profissional e tecnológica com foco no gênero; 

a seleção dos atores da implementação com experiência para exercer suas funções contribuiu 

para a execução do programa, o que resultou na ausência formal de capacitações; o 

monitoramento e a avaliação interna, mesmo que não formalizadas por instrumentos próprios, 

reduzem o risco de falhas na implantação da política e contribuem para a melhoria do 

processo de implementação quando há socialização dos resultados; a gestão centralizada do 

orçamento facilita o planejamento e a execução das ações da política, embora a inconstância 

na descentralização dos recursos financeiros pelo Governo Federal comprometeu a 

assiduidade das beneficiárias, revelando um ponto de estrangulamento do processo de 

implementação do programa. 

 

Palavras-chaves: Implementação. Política de educação profissional. PRONATEC Mulheres 

Mil. 
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ABSTRACT 

 

 

This study evaluated the implementation process of PRONATEC Mulheres Mil offered by the 

Escola de Saúde of the Federal University of Rio Grande do Norte, using the model 

developed by Draibe (2001), called the anatomy of the overall implementation process. To 

achieve the objectives, we carried out a qualitative study of a case study, using documentary 

research and semi-structured interviews with three groups of subjects belonging to the 

program and with direct involvement in the implementation of processes: coordinator, while 

managers, supervisors and advisor, as formulators agents of the courses, and technical, 

administrative and academic supporters. The results showed that: the implementation strategy 

was a challenge for the implementers actors due to the lack of experience in the type of the 

program, where the decision-making process to define the courses are presented subject to 

government interference; limiting disclosure was characterized by the features of a 

professional and technological training program focused on gender; the selection of the 

implementation of the actors with experience to perform their duties contributed to the 

implementation of the program, which resulted in the absence of formal training; monitoring 

and internal evaluation, even if not formalized by own instruments, reduce the risk of failure 

in the implementation of policy and contribute to the improvement of the implementation 

process when there is socialization of results; centralized management of the budget facilitates 

the planning and implementation of policy actions, although inconstancy in the 

decentralization of financial resources by the federal government committed to attendance of 

beneficiaries, revealing a bottleneck in the program implementation process. 

 

Keywords: Implementation. Professional education policy. PRONATEC Mulheres Mil. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, o Brasil tem vivido uma estabilidade econômica que proporcionou 

um crescimento na oferta de emprego. Porém, este momento de crescimento veio 

acompanhado de uma demanda de profissionais qualificados, sem os quais a economia 

brasileira não conseguirá manter a curva ascendente de crescimento.  

 Além disso, o Estado tem buscado melhorar seu desempenho principalmente após a 

adoção dos ideais do gerencialismo, que objetiva o atingimento contínuo da eficácia, 

eficiência e efetividade.  

 Para Oliveira (2011, p. 334) “Sob uma visão sistêmica, o vínculo entre educação e 

desigualdade social é inegável e tem consequências importantes para se pensar as estratégias 

políticas destinadas a enfrentar os problemas de desigualdade educacional”, e complementa 

que “políticas destinadas à promoção de distribuição de renda mais democrática devem 

contemplar a educação, mas, sobretudo, a criação e manutenção de empregos” (OLIVEIRA, 

2011, P. 334). 

 O direito à educação e ao trabalho está previsto na Constituição Federal de 1988 e 

onde se observam os vínculos mais evidentes entre estes direitos é na educação profissional e 

tecnológica (BRASIL, 2013). 

 Para o desenvolvimento econômico e social do país, é fundamental que se tenha uma 

educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com desenvolvimento científico e 

com as necessidades do mercado de trabalho. 

 Além disso, e com base no modelo desenvolvimentista vivenciado na atualidade, 

Bernandino (2013, p.6) afirma que “parece estar emergindo uma onda social demandante de 

uma nova forma de o Estado executar as políticas”. 

 Atualmente o destaque em termos de políticas públicas tem sido, segundo Cieglinski 

(2011), a promoção da educação profissional, como uma aposta do atual governo para 

qualificar a mão de obra do país e melhorar o nível do ensino médio. 

 A necessidade, portanto, de melhor qualificação é uma aspiração também da 

população, que sabe que pessoas mais educadas conseguem melhores empregos e melhores 

rendas (CASTRO e SCHWARTZMAN, 2013).  

 Assim, os movimentos sociais passaram a demandar mais acessos à educação o que, 

segundo Nascimento (2014, p. 12), “ao longo da história da educação no Brasil, a educação 
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profissional foi concebida de diferentes formas a depender do contexto político, econômico e 

social”.  

 A educação profissional se apresenta, na atualidade, com perspectivas desafiadoras no 

tocante à ampliação do acesso e na necessidade de investimentos na qualidade do ensino, bem 

como na garantia de permanência e êxito nos cursos (NASCIMENTO, 2014).Isso se deve ao 

fato de que o foco dos debates políticos recentes tem sido nas políticas que promovam as 

qualificações necessárias para atender as demandas do recente desenvolvimento econômico 

que o país vivenciou nos últimos 12 anos.  

O crescimento profissional via formação continuada tem como papel, segundo Frigoto 

(2011, p.7), “[...] o de desenvolver habilidades de conhecimento, de valores e atitudes e de 

gestão da qualidade, definidas no mercado de trabalho e cujo objetivo é o de formar em cada 

indivíduo um banco ou reserva de competências que lhe assegure empregabilidade”. 

No governo Dilma, o debate sobre a Educação Profissional e Tecnológica tornou-se 

prioridade na pauta da agenda política e é nesse contexto que surge o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC, em 2011, como um programa amplo, 

multiministerial e com ações voltadas ao ensino técnico e à cursos de curta duração 

denominados de Formação Inicial e Continuada (SOUZA, 2015). 

O programa foi criado como um dos componentes das políticas federais do Plano 

Brasil Sem Miséria, com a proposta de ampliar a oferta de cursos de educação profissional no 

Brasil a partir de um conjunto de iniciativas que envolvem a expansão da rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica, o oferecimento de cursos técnicos gratuitos   

para quem  concluiu o Ensino Médio e ao estabelecimento de parceria com o Sistema S, como 

SENAI, SENAC e SESC (BERNARDINO, 2013). 

É importante destacar que o Plano Brasil Sem Miséria é uma ação do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) que prioriza os beneficiários do Programa Bolsa Família 

quanto à qualificação profissional, em parceria entre as prefeituras municipais e o governo 

federal, através da inclusão produtiva como estratégia de combate à miséria (ROMBACH, 

2014). 

 De forma resumida, o PRONATEC (BRASIL, 2014) visa democratizar a educação 

profissional e técnica, através do aumento do número de vagas, ampliação de instituições pelo 

país e bolsa de estudos aos interessados em oportunidade para iniciar a carreira no mercado de 

trabalho ou precisa crescer em termos profissional. 
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 A partir de 2014, o Programa Mulheres Mil passou a integrar o PRONATEC Bolsa 

Formação, seguindo todas as diretrizes, legislação e procedimentos desse programa, porém 

preservando as características próprias, definidas pelo seu marco legal de instituição, a 

Portaria nº 1.015 de 21 de julho 2011, a qual define como público específico às mulheres de 

baixa renda e em risco social, com uma metodologia específica focada nos temas como 

elevação da autoestima, saúde, direitos e deveres da Mulher, inclusão digital, cooperativismo, 

pela promoção da inclusão produtiva, da mobilidade no mercado de trabalho e no pleno 

exercício da cidadania(BRASIL, 2014). 

 O termo Bolsa Formação é definido como sendo a forma de financiamento de 

matrículas na educação profissional, operacionalizadas por meio de bolsas de estudo, 

utilizadas para custear as matrículas da Rede Pública (COSTA, 2015). 

 Assim, a Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-ESUFRN, 

sendo uma instituição de educação profissional, foi convocada a participar da oferta de cursos 

técnicos e de Formação Inicial e Continuada-FIC, pertencente ao Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, incluindo também a oferta de turmas pelo Programa 

Mulheres Mil, pela sua condição de escola participante da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica-EPT. 

 Observa-se que há interesse dos atores governamentais envolvidos em avaliar a 

execução das políticas e dos programas para verificar questões de eficácia, efetividade, 

eficiência, accountability e desempenho da gestão pública (CUNHA, 2006). Além disso, há 

críticas sobre a efetividade do PRONATEC devido à falta de indicadores para uma avaliação 

de impacto. Assim, na impossibilidade de uma avaliação precisa do impacto do programa, por 

ele ainda não ter o tempo de maturação e execução que favoreça essa análise, verificar sua 

implementação à luz do modelo de anatomia do processo geral de implementação e seus 

subprocessos e sistemas, poderá ajudar na tomada de decisões futuras, já que o conhecimento 

dos processos e subprocessos ajudam a identificar os pontos exitosos e os que dificultaram o 

atingimento dos objetivos esperados pelo programa. 

 Santos (2013) destaca que a teoria da implementação está contida na teoria do 

programa. Esta se apresenta generalizada, pois relaciona ações implementadas com o 

atingimento dos objetivos previstos. Por sua vez, a teoria da implementação foca sua atenção 

nos objetivos em cada processo e na prestação de serviços pelo programa.  
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 Diante de tais considerações, levantou-se o seguinte problema de pesquisa: como foi 

implementado o programa PRONATEC Mulheres Mil, à luz do modelo de anatomia do 

processo geral de implementação e seus subprocessos e sistemas? 

A partir do problema, outras indagações são suscitadas, tais como: quais foram as 

dificuldades para operacionalizar o PRONATEC Mulheres Mil nos polos envolvidos? Quais 

os desafios da implementação de uma política de gênero enfrentados pelos gestores da 

instituição ofertante? Quais processos precisam ser melhorados e/ou extintos? Qual é o grau 

de adequação entre as proposições do programa e os resultados objetivados? 

Assim, ao se avaliar a implementação do PRONATEC Mulheres Mil, observando cada 

processo executado, as conclusões permitirão que o resultado disponibilize informações mais 

precisas para responder os questionamentos anteriores e ainda propor ações com vista às 

correções de possíveis distorções geradas pela implementação da política em outros polos. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o processo de implementação do programa PRONATEC Mulheres Mil, à luz 

do modelo de anatomia do processo geral de implementação e seus subprocessos e sistemas. 

 

1.1.2. Objetivo Específico 

 

 Identificar as características dos subprocessos e sistemas de implementação do 

PRONATEC Mulheres Mil, quais sejam: sistema gerencial e decisório, processos 

de divulgação e informação, sistemas de seleção, sistemas de capacitação, sistemas 

internos de monitoramento e avaliação e sistemas logísticos e operacionais. 

 Identificar como os gestores, supervisores, orientadores e técnicos percebem o 

processo de implementação do programa PRONATEC Mulheres Mil. 

 Verificar possíveis falhas e obstáculos na elaboração dos procedimentos de 

implementação do PRONATEC Mulheres mil. 

 Descrever as estratégias que garantiram ou dificultaram a implementação do 

PRONATEC Mulheres Mil. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Em termos teóricos, a pesquisa se justifica pela sua contribuição para o avanço do 

conhecimento nas áreas de avaliação de políticas públicas, avaliação de implementação ou de 

processos e políticas de formação profissional, com vistas à promoção de novos olhares sobre 

os temas na perspectiva de que possam contribuir para que as pesquisas de natureza 

acadêmica deem respostas à sociedade no tocante à oferta de informações especificas aos 

gestores acerca dos fatores que contribuíram ou não para o sucesso das políticas e programas. 

A prática de avaliação pelo setor público brasileiro ainda é muito incipiente, em 

especial quando se trata de avaliação de resultados, ou de execução de um programa de 

governo ou da atuação de uma instituição pública, onde ocorre a materialização de uma 

determinada política pública (NASCIMENTO, 2014). 

A avaliação de políticas públicas na educação profissional reforça os debates acerca da 

sua importância para o crescimento e desenvolvimento do Brasil, e contribui para o 

aperfeiçoamento de tais políticas, uma vez que essas avaliações são focadas na eficácia e na 

efetividade resultantes dessas ações públicas (NASCIMENTO, 2014). Além disso, a pesquisa 

influenciará a atuação dos gestores e agentes das políticas através do conhecimento dos 

processos implementados e do fornecimento de parâmetros para tomadas de decisões e 

correções dos eventuais distorções.  

Considerando a necessidade avaliativa dos programas e políticas estatais, destaca-se 

que a análise do processo de implementação dos mesmos se justifica pelo fato de tornar 

evidente a dicotomia entre sucessos e fracassos das ações do Estado quando da 

operacionalização de uma política, o que resultará num aprimoramento das atividades 

executadas e na otimização da aplicação dos recursos públicos, bem como na identificação 

dos elementos importantes para a formulação da política com vistas a reduzir ao máximo a 

incidência de erros ou sua recorrência(MARTINS, 2008). 

 A importância da política de educação profissional configurada pelos cursos de 

formação inicial e continuada do PRONATEC na modalidade Mulheres Mil, o volume de 

recursos disponibilizados pelo Governo Federal e a iniciativa de avaliar o processo de 

implementação do programa, permitirão construir conhecimentos acerca dos fatores que 

facilitaram e/ou dificultaram o atingimento das metas e objetivos propostos, além de 

proporcionar eventuais correções de processos na busca dos melhores resultados aos 

operadores do programa com vistas à reprogramação da política, caso seja necessário. 
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 A relevância prática do resultado desta pesquisa pode resultar na sugestão para os 

agentes públicos com vistas a assegurar a correção de processos, a partir da identificação de 

questões relevantes e úteis para o aperfeiçoamento do programa. Além disso, as pesquisas 

científicas avaliativas são importantes para a formulação e tomada de decisão dos atores 

responsáveis, contribuindo para a escolha mais adequada, seja para reformular ou extinguir 

uma política. 

 Em termos sociais, os estudos avaliativos geram dados para revisão e melhoria dos 

processos que compõem uma implementação de determinada política pública. Por 

conseguinte, o Estado pode aprimorar a oferta dos seus serviços aos seus beneficiários através 

de ações como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, com vistas à 

qualificação profissional para combater o baixo desenvolvimento econômico, social e o 

desemprego da população em risco social, incluindo também questões de gênero.  

 A viabilidade da pesquisa se apresenta na medida em que o pesquisador faz parte do 

corpo de colaboradores da Escola de Saúde da UFRN, enquanto unidade ofertante do 

PRONATEC, o que facilita o acesso aos dados e acervo de documentos, aos gestores, ao 

corpo técnico e ao público-alvo beneficiado pelo programa. Além do mais, existe por parte do 

pesquisador interesse em fazer uma reflexão acerca dos processos implementados pela 

ESUFRN/UFRN na oferta dos cursos do PRONATEC Mulheres Mil nos polos de Natal, 

Maxaranguape e Parnamirim, para avaliar a eficácia na execução dos subprocessos e sistemas 

da política.   

A seleção do caso objetivou problematizar e ilustrar as discussões acerca da 

implementação de uma política pública federal na área do trabalho vinculada à assistência 

social e o combate à pobreza, na perspectiva de gênero. 

Esta dissertação tem sua estrutura dividida em seis capítulos. No primeiro capítulo 

apresenta-se a introdução. O Segundo capítulo refere-se à fundamentação teórica que embasa 

as discussões da pesquisa desenvolvida, resgatando os conceitos de políticas públicas; e o 

papel do Estado, implementação e avaliação de políticas públicas e de 

processos(ARRETCHE, 2009; CASTRO, 2009; CUNHA, 2006; DE ALMADA LIMA, 2015; 

DE MARTINO JANNUZZI, 2014; FARIA, 2005; DOS REIS, 2014; DRAIBE, 2001; 

MULLER & SUREL, 2002; PRESSMAN & WILDAVSKY, 1998; PRESTES, 2012; 

RAMOS & SCHAMBBACH, 2012; ROCHA, 2004; RUA, 2009; SARAVIA, 2006; SECHI, 

2010; WU, 2014). 



16 
 

No terceiro capítulo, a educação profissional é debatida, apresentando o Programa de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, desde seu planejamento até sua implementação, 

caracterizando como a política de educação profissional que está na agenda política atual. 

Este capítulo também discorre sobre o Programa Mulheres Mil, que antecede ao 

PRONATEC, e como o Mulheres Mil foi incorporado ao programa Brasil Sem Miséria, como 

uma estratégia de unificação dos programas sociais implementados no país (CASTRO & 

SCHWARTZMAN, 2013; CIAVATTA & RAMOS, 2012; NOVELLINO, 2004; PAES-

SOUSA, 2013; ROMBACH, 2014; SADANHA, 2012). 

O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, destacando a 

avaliação dos subprocessos e sistemas da implementação do PRONATEC Mulheres Mil. O 

capítulo seguinte apresenta a avaliação da implementação do PRONATEC Mulheres Mil 

executado pela Escola de Saúde da UFRN com a análise e discussões dos resultados 

alcançados a partir dos dados levantados pelos instrumentos de coleta. Por fim, apresentam-se 

as considerações finais e sugestões a partir das discussões efetivadas no estudo e como 

respostas aos objetivos estabelecidos nessa pesquisa. Além disso, a dissertação contém as 

Referências, Apêndices e Anexos com os roteiros elaborados para as entrevistas 

semiestruturadas e tabelas com as categorias e elementos de significação da análise dos 

conteúdos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para a compreensão do objeto de estudo com vistas ao atingimento dos objetivos 

propostos, neste capítulo são apresentados conceitos, dimensões e discussões para subsidiar a 

construção de um referencial teórico para análise dos fatores que afetam a eficácia de políticas 

públicas de educação profissional, formuladas pelo Governo Federal e implementadas de 

forma descentralizada a partir de instituições demandantes e ofertantes em nível local. O 

referencial escolhido destaca temas como implementação e avaliação de políticas públicas 

focadas no gênero, a avaliação de implementação ou de processos elaborado a partir do 

modelo desenvolvido por Draibe (2001), com base na teoria do programa (PRESSMAN E 

WILDAVSKY, 1998), e abordagem na teoria da implementação, a qual, segundo Santos 

(2013, p. 23), “[...] preocupa-se coma materialização dos objetivos nos processos e na 

prestação de serviços por parte do programa”. 

Também serão abordados os conceitos gerais que relacionam a educação profissional 

como política pública e como corresponsável pelas políticas públicas de inserção no mercado 

de trabalho e políticas de gênero. 

  

2.1. POLÍTICA PÚBLICA: O PROTAGONISMO DO ESTADO 

 

A crise fiscal brasileira, a busca pela eficiência na implementação das políticas 

públicas e os movimentos reformistas na administração pública para os padrões gerencialistas 

contribuíram para estimular a prática de avaliação dos programas de governo.  

 A partir da década de 1950, nos Estados Unidos, e na Europa nos anos de 1970, os 

estudos sobre políticas públicas passaram a ter lugar nas agendas governamentais. 

 Conforme Alves e Vieira (1995, p. 122),  

 

cabe ao setor público um papel mais ativo nesta área, com o objetivo de criar 

espaços de discussão com a sociedade para orientar novos investimentos, com vistas 

à criação de novos empregos, e até mesmo para formular uma política educacional e 

de formação profissional que responda às novas necessidades tecnológicas. 
 

 No entendimento de Rua (2009), as políticas públicas são os meios os quais a 

atividade política se utiliza para dar respostas pacíficas aos conflitos que podem influir na 

vida em sociedade. 
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 Para Souza (2015) a política pública é o resultado da seleção de estratégias e ações 

que, através da interação de todos os atores envolvidos, resulta numa atividade política para 

definir ações com vistas ao atendimento de demandas da sociedade. Ou seja, “a política 

também pode ser entendida como um espaço de conflitos [...]” (Souza, 2015, p.32). 

 Jannuzzi (2014) e Saravia (2006) apresentam uma aproximação conceitual quanto ao 

entendimento de que o conjunto e o fluxo de decisões referentes às políticas públicas são de 

responsabilidades do ente estatal, orientado para dar resolutividade e equilíbrio às demandas 

sociais e tem no instrumento do programa o meio para operacionalizar a política pública, a 

partir de um arranjo federativo, composto por várias ações sistematizadas e programadas para 

atendimento de uma demanda pública específico, quais sejam: um conjunto de medidas 

concretas para definir as formas de alocação dos recursos necessários, que ela esteja alocada 

na agenda de ações governamentais, com metas e objetivos claramente definidos com base 

nas normas e valores planejados, e que tenha um público alvo determinado (SARAVIA, 

2006). 

 As políticas públicas envolvem a inter-relação entre organizações e atores que 

participam desde sua formulação até a operacionalização da ação estatal que resultaram dos 

novos arranjos discutidos e acordados. Dessa forma, pode-se dizer que uma política pública 

específica, ao ser implementada sob a coordenação do Estado, exerce o papel de regulação 

dos interesses e ações de todos envolvidos na arena política, sejam os atores individuais e/ou 

coletivos (SOUZA, 2015).  

 Souza (2015, p.40) destaca que “a política pública além de ser a ação governamental 

pela ação e pela inação também coaduna com o jogo de interesses dos grupos envolvidos”, e 

conclui que “as políticas públicas, em tese, têm em seu fim último o bem-estar das pessoas, o 

que implica numa atuação do Estado capaz de diminuir as desigualdades e propor melhorias 

na vida de seus cidadãos”. 

 Na busca pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, o Estado se utiliza de 

elementos que compõem as políticas públicas sintetizadas no Quadro 1que segue. 
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Quadro 1: Síntese dos principais elementos das Políticas Públicas 

Principais Elementos das Políticas Públicas 

1)A política pública permite distinguir entre a pretensão governamental de fazer algo e o que 

realmente é feito;  
2)A política pública não está limitada apenas aos atores formais, os informais também influenciam 

os vários níveis de decisão, mesmo que a decisão formal seja do governo;  
3)A política pública é ampla e não está restrita a leis e regras; 

4)A política pública é objetiva e fruto de ação proposital; 

5)A política pública está voltada ao longo prazo, tendo, contudo, ações no curto prazo; 

6)A política pública é um ciclo não linear de decisões, as quais envolve as etapas de 

implementação, execução e avaliação entre outras. 
Fonte: Souza (2015, p. 41) 

 

O protagonismo do Estado é fator determinante para a implementação das políticas 

públicas, pois a instrumentalização destas é de responsabilidade dos governos, através da 

definição das diretrizes norteadoras da intervenção do poder público, explicitadas nos 

documentos legais (PARADA, 2002; TEIXEIRA, 2002). 

Embora as intervenções estatais remetam à compreensão de ação, as omissões, sejam 

por opção ou orientação dos atores discricionais, também podem ser consideradas como 

forma de manifestação de uma política (TEIXEIRA, 2002). 

 Faz-se necessário esclarecer que há uma diferença conceitual entre políticas de Estado 

e políticas de governo. A primeira diz respeito às políticas de longo prazo e sem dependência 

de quem estiver no poder, o que no Brasil possui um ciclo eleitoral a cada quatro anos. A 

política de governo possui uma dependência do governo eleito e se caracteriza essencialmente 

por ser de curto prazo (SOUZA, 2015).  

 Reforçando a diferença entre política de Estado e política de governo, Oliveira (2011, 

p. 329) esclarece que 

 

[...] políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo 

elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e programas, 

visando responder às demandas da agenda política interna, ainda que envolvam 

escolhas complexas. Já as políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de 

uma agência do Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias 

diversas de discussão, resultando em mudanças de outras normas ou disposições 

preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade. 
  

 De forma geral, a política pública pretende promover a modificação da realidade com 

a finalidade de manutenção do equilíbrio social desejado pelos diversos atores participantes 

do processo, através da consolidação da democracia, justiça social, da diminuição das 

desigualdades e proposição do bem estar das pessoas (SARAVIA, 2006; SOUZA, 2015). 
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 Quanto ao protagonismo do Estado, Nascimento (2014) reconhece que o processo de 

elaboração, implantação e aferição dos resultados das políticas públicas representam a 

manifestação de exercício do poder político. 

As discussões sobre políticas públicas possuem componentes teóricos comuns entre os 

diversos autores, dentre os quais se destacam as relações entre as ações administrativas 

estatais e as demandas da sociedade. À sequência lógica de ações que compõem uma 

concepção de política pública, os autores chamam de Ciclo de políticas públicas ou 

“policycycle”. 

Ciclo de políticas públicas ocorre em fases não necessariamente sequenciais. Segundo 

Gomes (2015, p.15), “A escala temporal da avaliação envolveu a fase de constituição do 

problema e inserção deste na agenda pública, até a sua implementação, passando pelas fases 

de formulação e legitimação da política.”. 

Para Saravia (2006) o ciclo das políticas públicas se classifica em seis fases, conforme 

Figura 1. A entrada de problema público na agenda do governo se dá através do 

convencimento das autoridades governamentais, pelos atores envolvidos, como sendo uma 

prioridade para o poder público. 

 

Figura 1: Ciclo de Políticas Públicas 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Saravia (2006) 
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A necessidade social na lista de prioridades do Estado é considerada o primeiro 

momento do ciclo de uma política pública. Nessa ocasião, os fatos sociais adquirem o status 

de problema público, justificando assim uma demanda legítima de intervenção das 

autoridades públicas. 

 A segunda fase diz respeito à elaboração da política, através da determinação do 

problema ou do poder de influência da comunidade reivindicante, o que resulta na proposição 

de alternativas para solução ou satisfação, avaliando os custos e definindo as prioridades. Na 

terceira etapa, tem-se a formulação da ação pública considerando a alternativa mais adequada 

e determinando os objetivos e os marcos, quais sejam, financeiro, jurídico e administrativo. 

Em seguida, a política passa para a fase de implementação que se compõe pelo aparelhamento 

administrativo, financeiro, tecnológico e de recursos humanos para colocar em prática os 

planos e ações definidos e execução da política em si visando o atingimento dos objetivos e 

metas estabelecidos (SARAVIA, 2006; SANTOS, 2013). 

 Saravia (2006) e Santos (2013) destacam que o acompanhamento e a avaliação são as 

etapas que consistem, respectivamente, em, supervisionar a execução das ações 

implementadas para fornecer informações que subsidiem correções e a mensuração, e análise 

dos efeitos no público alvo da política para garantir a efetivação dos objetivos determinados. 

Dependendo da ação, discricionariedade e interação ocorrida no processo, poderão 

ocorrer formas diferente de implementação, mostrando quão dinâmico é este processo e que 

vai além das decisões tomadas pelos formuladores ou por atores individuais nas políticas 

(SOUZA, 2015). 

Para este trabalho, fez-se necessários traçar alguns parâmetros relativos à fase de 

implementação de um programa, objeto de uma política pública, no tocante ao seu 

funcionamento e processos. 

  

2.2. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

A implementação de uma política pública é a fase em que as decisões se traduzem em 

ações e sendo considerada uma das etapas mais difíceis e críticas no processo de políticas para 

os gestores públicos – a fase em que qualquer deficiência na concepção das políticas ou 

quaisquer vulnerabilidades relacionadas ao ambiente externo se tornarão visíveis (Wu et.al., 

2014). 
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Na ótica de Mény e Thoenig (1989), implementar é o processo que transforma um 

propósito em resultados a partir de um marco normativo de intenções, discursos e textos, onde 

Jannuzzi (2015, p.06) reforça que estas intenções devem resultar num programa que, “criado a 

partir da interpretação do diagnóstico da problemática social em questão, expressa a intenção 

de buscar uma solução para mesma, para um determinado segmento populacional”. 

Pressman e Wildavsky (1998), pioneiros nos estudos sobre implementação de políticas 

públicas, questionaram, na década de 1970, o conceito até então vigente de que a 

implementação limitava-se a realizar, produzir e completar um programa ou política, e 

afirmaram que implementar é a ação de forjar meios subsequentes na busca de resultados 

desejados. 

 Para Rocha (2004, p. 5),  

 

a implementação de uma política pública, tendo em vista os arranjos institucionais 

por ela trazidos, representará a superação ou a mera substituição de instituições 

anteriormente vigentes. Além disso, constituirá a adoção de novas regras e 

procedimentos; portanto, irá gerar novas oportunidades e constrangimentos que, de 

formas distintas, causarão impacto no comportamento dos atores envolvidos. 

 

 Arretche (2001, p. 47) reforça que, “Na prática, qualquer política pública é de fato 

feita pelos agentes encarregados da implementação (...)”. Dessa forma, a autora destaca a 

importância dos agentes implementadores, pois reconhece neles uma autonomia na 

determinação da qualidade, natureza e quantidade dos bens e serviços a serem 

disponibilizados.  

 A importância de se acompanhar e observar a execução de uma política pública reside 

na possibilidade de se perceber falhas e contratempos, sejam problemas mal elaborados, 

objetivos mal formulados ou excesso de otimismo pelos atores envolvidos, já que os debates 

acerca da implementação necessitam do conhecimento de todos os fatores que podem 

influenciar a execução de uma política, tais como pessoas e organizações com interesses, 

competências e comportamentos variados, assim como as relações entre as pessoas, as 

instituições vigentes, os recursos financeiros, materiais, informativos e políticos (SECCHI, 

2010). 

 A implementação ideal, segundo Hogwood e Gunn (apud Saravia, 2006, p. 34), e Rua 

(1997), só é possível mediante as seguintes condições: 
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[...] se as circunstâncias externas ao agente implementador não impõem obstáculos 

paralisantes; se o programa dispõe de tempo adequado e recursos suficientes; se a 

combinação precisa de recursos está efetivamente disponível; se a política a ser 

implementada baseia-se numa teoria de causa-efeito válida; se a relação entre causa 

e efeito é direta e se existem poucos, ou nenhum, vínculos de interferência; se as 

relações de dependência são mínimas; se existem compreensão e acordo sobre os 

objetivos; se as tarefas estão totalmente especificadas e na sequência correta; se há 

perfeita comunicação e coordenação; e se as autoridades podem pedir e obter 

perfeita obediência. 

 

 Pode-se observar que a maior dificuldade na implementação das políticas públicas 

reside na dificuldade de se conciliar todas as condições descritas entre os atores envolvidos. 

A implementação é, para Arretche (2001, p. 47), “[...] a fase da vida de um programa 

(ou política), na qual são desenvolvidas as atividades pelas quais se pretende que os objetivos, 

tidos como desejáveis, sejam alcançados [...]”. Destaca-se ainda que essa fase segue os 

pressupostos adotados pelos agentes responsáveis pela implementação do programa, 

conforme suas responsabilidades e funções. 

 Os Programas Públicos diferem das Políticas Públicas, segundo De Martino Jannuzzi 

(2014), pois os programas são sistemas complexos, em geral pactuados em âmbito federativo, 

operado por acordos que envolvem grande número de processos de trabalho e atividades para 

que os recursos e orçamentos alocados resultem na produção de resultados que beneficiem o 

público-alvo e gerem impactos sobre a sociedade. 

 De Martino Jannuzzi (2014, p. 36) afirma que 

 

Conhecer melhor a configuração, os objetivos explícitos e tácitos, o arranjo 

operacional e a complexidade de implementação dos programas em um contexto 

federativo é, pois, requisito fundamental para que a informação e o conhecimento 

produzidos tenham maior aplicabilidade para o aperfeiçoamento da política e do 

programa público. 

 

Para a implementação de uma política, a viabilização dos arranjos entre os diferentes 

atores se apresenta como um fator de complexidade, já que quanto maior o número de atores 

participando da construção e da implementação de uma política, mais claro deve ser as 

atribuições e responsabilização técnica e política dos envolvidos (HILL, 2006, APUD 

BERNARDINO, 2013). 

Porém, a implementação de uma política pública precisa caminhar conforme o plano 

de ação traçado e deve considerar, segundo Castro (2009, p.28), “as dificuldades que a 

implementação pode enfrentar para atingir os resultados que se desejam, ou seja, que as metas 

e/ou objetivos traçados na formulação não encontrem condições favoráveis à sua 

viabilização”, e ainda complementa que é praticamente impossível implementar um programa 
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ou política em conformidade com o desenho e os meios previstos pelos atores responsáveis 

pela elaboração dos mesmos(CASTRO, 2009). 

A implementação, para Castro (2009, p.32), “deve ser percebida como um processo 

que vai além da simples execução, visto que a obtenção de objetivos e/ou metas de uma 

política leva o implementador a “re-desenhar” o que estava para ser 

executado/implementado.” 

Martins (2008, p.32) reforça a percepção de Castro (2009) quando destaca que “o 

estudo da implementação tem sido considerado um elemento-chave para o aperfeiçoamento 

das ações do governo”. 

Para Nascimento (2014, p. 47), 

 

A análise da implementação corresponde ao acompanhamento do desenvolvimento 

da proposta de intervenção por meio de indicadores e, eventualmente, por meio de 

avaliação qualitativa realizada com os realizadores da proposta e com os clientes ou 

usuários que são seu alvo, levando em conta os pontos críticos para correção de 

rumos durante o processo. 

 

A importância de se analisar o processo de implementação de uma ação pública reside 

no aspecto dinâmico e na capacidade de adaptação ao contexto da realidade social do 

programa (DE MARTINO JANNUZZI, 2015). 

Minayo (2011) destaca que os elementos relacionados são objetos de processo 

avaliativo da implantação e da implementação: 

 

a) Estar informado acerca dos recursos humanos, físicos, materiais, estrutura 

organizacional, incluindo procedimentos e normatizações, equipamentos e tecnologias 

disponíveis; 

b) Conhecer os processos e as funções específicas dos atores participantes das atividades 

que compõe o processo para atingir o sucesso nas ações de intervenção; 

c) Resultados e efeitos, quais sejam parciais ou definitivos, previsíveis ou não, 

comparados às metas e objetivos definidos no planejamento do programa; 

d) Atuação e percepção dos diversos atores que possuem poder de influenciar a 

implantação e execução dos processos bem como os efeitos resultantes da implementação das 

ações previstas, sejam favoráveis ou não (MINAYO, 2011). 

Para Draibe (2001, p.30), “a implementação de uma política inclui tanto as atividades-

meio, que viabilizam o desenvolvimento do programa, quanto à atividade-fim, ou a execução 
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propriamente dita, antes que se torne rotineiro”, e explica ainda que a importância de 

acompanhar o processo de implementação, ou execução, se deve ao fato de com o 

monitoramento se consegue “captar a anatomia do processo geral de implementação, 

identificando seus principais subprocessos ou sistemas” (DRAIBE, 2001, p.31). 

Entendendo o conceito de implementação de política pública e suas implicações, 

através da avaliação de todos os subprocessos envolvidos, esses dados auferidos formarão 

conhecimentos suficiente para promover os ajustes na ação pública, convergindo de forma 

mais eficaz para os resultados desenhados pelos implementadores, até porque como se trata de 

assuntos de uma agenda política, essas questões são sempre emergenciais ou fatores geradores 

de conflitos na esfera pública.  

Dessa forma, o capítulo a seguir tratará dos conceitos e particularidades da avaliação 

de políticas públicas. 

  

2.3. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 No processo de reforma gerencial vivenciado pelo Estado brasileiro tornou 

imprescindível a avaliação da gestão pública, em especial das políticas governamentais, 

principalmente para dar sustentabilidade e transparência às ações de governo para a promoção 

da satisfação dos usuários dos serviços públicos (SANTOS, 2013). 

 A avaliação pode ser entendida como sendo a “valoração pontual de uma intervenção, 

a partir do levantamento de informação confiável e comparável acerca do processo, dos 

resultados e dos impactos, a fim de compreendê-la ou explicá-la”(GRAU E BOZZI, 2008, 

p.19). 

Em suas palavras, Carden (2013, p.578) descreve, em tradução livre: "Avaliação é 

mais do que uma ferramenta técnica que pode ser aplicada por qualquer pessoa com a 

formação técnica, em qualquer configuração”. 

 Cabe destacar que surgiram novas ferramentas para auxiliar o processo avaliativo, 

principalmente pela participação de organismos internacionais de fomento responsáveis pelo 

monitoramento de programas os quais participam (RAMOS E SCHABBACH, 2012). 

 Para Secchi (2010, p.63), “a avaliação de uma política pública compreende a definição 

de critérios, indicadores e padrões (performance standards)”. A avaliação traz consigo o 

rótulo do valor para determinada política a ser avaliada, e que depende “[...] do momento, dos 
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objetivos, de quem realiza e quem se beneficia, bem como de sua abrangência [...]” 

(CASTRO, 2009, p.26). 

 A necessidade de avaliação é resultado da modernização da Administração Pública 

cujos princípios gerenciais incluem efetividade, eficiência, eficácia, accountability. Mény e 

Thoenig (1989) destacam que a avaliação de uma política pública consiste na apreciação dos 

efeitos de uma intervenção governamental, em relação à vida social e ao meio ambiente 

físico. 

 Para Ramos e Schabbach (2012, p.1272), “[...] a avaliação é um instrumento 

importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão, do controle 

social sobre a efetividade da ação do Estado”, visão esta corroborada por De Martino Jannuzzi 

(2014, p.26), o qual afirma que 

 

avaliação refere-se ao conjunto de procedimentos técnicos para produzir informação 

e conhecimento, em perspectiva interdisciplinar, para desenho ex-ante, 

implementação e validação ex-post de programas e projetos sociais, por meio das 

diferentes abordagens metodológicas da pesquisa social, com a finalidade de garantir 

o cumprimento dos objetivos de programas e projetos (eficácia), seus impactos mais 

abrangentes em outras dimensões sociais, ou seja, para além dos públicos-alvo 

atendidos (efetividade) e a custos condizentes com a escala e complexidade da 

intervenção (eficiência). 

  

 Para Arretche (2009) e Nascimento (2014), avaliar a eficácia de um programa é 

relacionar as metas propostas e as alcançadas ou ainda fazer a correlação entre os 

instrumentos empregados na implementação e os mecanismos previstos na política ou 

programa. Nesse sentido, Minayo (2011) reforça o entendimento de que atribuir valor acerca 

da eficiência, eficácia e efetividade nos processos relativos à implantação, implementação e 

aferição de resultados é papel do processo avaliativo das políticas públicas.  

Porém, é importante destacar que a avaliação é apenas uma das etapas que compõe o 

desenho de uma política pública, além de não se limitar a um método de investigação válido 

cientificamente. Os dados levantados pelo processo avaliativo permitem que as informações 

possam ser reaplicáveis de forma sistemática com vistas à reprogramação do programa nos 

contextos de atuação do mesmo, quais sejam, os públicos-alvo, os arranjos de implementação, 

os resultados de curto prazo, o desenho e os impactos sociais de longo prazo (DE MARTINO 

JANNUZZI, 2014). 

 Há consenso entre os autores acerca da importância da avaliação como um processo de 

julgamento sobre o atingimento dos objetivos propostos pela política. Segundo Ala-Harja e 
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Helgason (2000, p. 5), a avaliação é uma “análise sistemática de aspectos importantes de um 

programa e seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis”. 

 A avaliação é vista como um instrumento que contribui para aprimorar os programas e 

políticas públicas e também como processo que proporciona a melhoria das políticas e da 

ação estatal (FARIA, 2005; DRAIBE, 2001). 

 Para Ala-Harja e Helgason (2000, p. 10),” a avaliação, não tem em si, por objetivo, 

alcançar a verdade absoluta, mas pode proporcionar uma visão justificada dos programas e 

políticas. Ela não visa substituir o processo de tomada de decisão política, mas fazer com que 

este seja feito de maneira mais consciente”. 

 À avaliação, segundo Castro (2009, p.28), “tem-se atribuído a responsabilidade de 

poder gerar dados que possam ser utilizados para melhorar o processo de implementação”. 

 Uma avaliação pode ter, quanto à natureza, o processo ou o impacto como objeto de 

análise, onde esta última busca relacionar a casualidade entre a política e suas repercussões na 

sociedade e no público alvo da política (SANTOS, 2013). 

 A avaliação de processo se baseia em modelos e conceitos com vistas à captação da 

lógica dos conflitos, interesses e negociações que compõem os programas, sob a lógica 

qualitativa. Draibe (2001) reforça que  

 

as avaliações de processo, de natureza qualitativa, buscam identificar os fatores 

facilitadores e os obstáculos que operam ao longo da implementação e que 

condicionam, positiva ou negativamente, o cumprimento das metas e objetivos. Tais 

fatores podem ser entendidos como condições institucionais e sociais dos 

resultados(DRAIBE, 2001, P.30). 

  

 O objetivo maior da avaliação de processo, segundo Castro (2009, p.27), “é procurar 

garantir o êxito das políticas/programas em andamento garantindo ao público-alvo seus 

benefícios e direitos”. 

 Para Pressman e Wildavsky (1998), a avaliação e a implementação são ações que 

recaem sobre os mesmos sujeitos. Dessa forma, 

 

Funcionários públicos, que actúan y observan, observan y actúan, combinando la 

ejecución de un programa com el conocimiento que tengan de sus consecuencias, a 

fin de reforzar o de modificar su comportamiento. Haciéndo lo bien o haciéndo lo 

mal, apenas conscientes de diferencias analíticas, los participantes em el proceso de 

políticas actúan simultáneamente como evaluadores de los programas que 

implementan, y como implementadores de los programas que evalúan (PRESSMAN 

E WILDAVSKY, 1998, P. 310). 
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 Sobre essa reciprocidade de ações que envolvem a avaliação e a implementação, tanto 

Pressman e Wildavsky (1998) quanto Arretche (2001) concordam que um programa ou 

política pública pode, a partir dos fatores de impedimento ou resistência identificados pela 

avaliação, ter seu conteúdo alterado na implementação, corroborando com o entendimento de 

Nascimento (2014) que, considerando sua contribuição, a avaliação sistematizada favorece o 

controle das ações governamentais. 

 Na visão de Nascimento (2014, p.42), “a importância da avaliação de políticas 

públicas resida na necessidade constante de aprimoramento da execução dessas políticas 

usando como ferramentas a avaliação dos processos e resultados das ações concebidas”. 

 Existem vários tipos de avaliação, a saber: de insumos, de resultados, de impacto, de 

processo, e etc. Porém, para esta dissertação, o foco foi à avaliação dos processos que compõe 

a implementação de uma política pública de educação profissional com foco no gênero. 

 

2.4. AVALIAÇÃO DE PROCESSOS 

 

 Durante a realização de um programa é impossível antecipar todos os problemas, 

conflitos e obstáculos prováveis enquanto um programa é executado, se ele está sendo 

implantado em consonância com as diretrizes estabelecidas para sua efetivação e se suas 

metas preconcebidas serão atingidas, por mais que as normas e processos sejam seguidos 

prontamente(FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986). 

Avaliar a atuação governamental na etapa de implementação de uma política pública, 

significa, para Pressman e Wildavsky (1998), avaliação de implementação e para Garcia 

(2001), avaliação de desempenho, que consiste em “verificar em quanto e como foi cumprida 

a programação, e se o indicador (ou indicadores) do problema/programa movimentou-se na 

direção e na intensidade esperadas, com vistas a atingir o objetivo estabelecido [...]” 

(GARCIA, 2001, p.45). 

Seja avaliação de desempenho, de implementação ou de processo (terminologia 

adotada neste trabalho), o que se pretende é, investigar a operacionalização e os processos 

institucionais envolvidos na oferta de serviços ou produção de bens públicos (SANTOS, 

2013). 

Com a avaliação de processos, pretende-se verificar a eficácia do programa. Para 

Figueiredo e Figueiredo (1986) e Santos (2013), a eficácia é um processo com a proposição 
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de aferir se as estratégias, propósitos e a execução de um determinado programa têm sido 

realizados dentro do estabelecido na etapa do planejamento.  

Castro (2009, p.29) conclui que “a implementação, ao ser compreendida como um 

processo, não se reduz à simples execução de ações determinadas pelos formuladores da 

política, e mais, que a avaliação de processo aqui referenciada é uma avaliação da 

implementação de políticas públicas.” 

É importante destacar que as avaliações de processos e de resultados buscam 

identificar, para cada caso, o grau de eficácia, eficiência e de efetividade de um programa. 

Busca-se eficiência quando se avalia a relação custo/benefício de uma política pública e de 

efetividade quando se identifica em que nível de qualidade e de quantidade um programa 

atingiu os efeitos previstos ou não (DRAIBE, 2001). 

A avaliação de processo trata da identificação dos fatores de ordem institucional e 

material que influenciaram positiva ou negativamente o desempenho de um programa ou 

política pública; é a busca pelo grau de eficácia na implementação do programa (DRAIBE, 

2001). 

Entre as teorias de avaliação de políticas públicas, na perspectiva da implementação, 

foi adotado para esta pesquisa um modelo teórico desenvolvido por Draibe (2001) para 

proceder a uma análise sobre sistemas e subsistemas e processos de implementação da política 

pública, que, segundo a pesquisadora, “visa detectar os fatores que, ao longo da 

implementação, facilitam ou impedem que um dado programa atinja seus resultados da 

melhor maneira possível”(DRAIBE, 2001, P. 20). 

 Para Draibe (2001), a eficácia é a relação entre as qualidades dos processos e sistemas 

de implementação, e os resultados atingidos. Ou seja, um programa será avaliado como eficaz 

na medida em que seus resultados são atingidos no menor tempo, custo e com a mais alta 

qualidade, fator este que depende diretamente da execução e planejamento adequados dos 

processos e sistemas de implementação. Ela ainda destaca que a avaliação de processos é 

aquele processo avaliativo que busca identificar todos os fatores que contribuíram ou não para 

o atingimento dos resultados de um programa e cujo foco é a analise de todas as estratégias 

que influenciaram o sucesso de uma política pública ou programa de governo, observando os 

seguintes pontos nas estratégias: identificar todos os atores envolvidos no programa; 

identificar os pontos e concordância e discordância, cooperação e conflitos bem como as 

condições necessárias para garantir a sustentabilidade e eficácia do programa. Ou seja, avalia 
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um programa através da anatomia do processo geral de implementação, identificando seus 

principais subprocessos ou sistemas (DRAIBE, 2001). 

Partindo dos pontos listados para a identificação das estratégias que influenciam o 

sucesso de um programa ou política pública, Draibe (2001) identifica os principais 

subprocessos que apresentam relevância para o avaliador: 

 

a) Sistema gerencial e decisório: é o subprocesso cuja responsabilidade do avaliador é 

qualificar a estrutura organizacional e o sistema gerencial e decisório da política pública 

ou programa, quanto à condução da implementação. Além disso, há relevância na 

observação da estrutura hierárquica do sistema e o nível de centralização e/ou 

descentralização a que estão submetidas às decisões, bem como a definição setorial e 

relação entre os setores, a gestão da capacidade de implementar e do tempo utilizado 

nas decisões pelos gerentes e/ou operadores da implementação. Estes, por sua vez, 

devem ser submetidos a uma abordagem diferenciada para identificar se pertencem aos 

quadros da política, como atores implementadores do programa, ou se são externos, 

bem como o nível de liderança e legitimidade a que desfrutam; 

b) Processos de divulgação e informação: é preciso avaliar a divulgação e circulação das 

informações sobre o programa, considerando que, para se implementar uma política 

pública, faz-se necessário promover a circulação e a divulgação, entre os beneficiários e 

os implementadores de uma comunicação qualificada, clara e abrangente para todos os 

envolvidos. Quanto mais informado for o publico externo e interno envolvido, maiores 

serão as possibilidades de êxito do programa em questão. Para tal, o avaliador deve 

observar em que medida os objetivos, as maneiras de operacionalização, insumos 

materiais e humanos, prazos e etc. atingiram os atores executores e o público alvo, 

observando os fatores relacionados à quantidade e qualidade compatível e com 

antecipação suficiente para execução das atividades; 

c) Sistemas de seleção: o avaliador procura identificar quais os sistemas e critérios de 

seleção foram utilizados para o recrutamento dos agentes implementadores e dos 

beneficiários. Também deve considerar se a divulgação do processo seletivo foi ampla e 

atingiu os interessados, bem como se foram utilizados critérios de competências e do 

exame de mérito. Por fim, o avaliador deve julgar se o exame de seleção apresenta 

alguma adequação aos objetivos do programa;  
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d) Sistemas de capacitação: propõe-se verificar se houve processo de capacitação para os 

atores envolvidos e se a capacidade dos implementadores em cumprir as tarefas a eles 

imputadas no processo de implementação está adequada às atividades que irão realizar. 

O avaliador deve indagar, por sua vez, se os prazos, sistemas e conteúdos das 

capacitações atenderam de forma adequada às diferentes atividades – gerenciais, 

didáticas, de supervisão etc., atividades que realizaram, tanto em quantidade quanto em 

qualidade. Outro aspecto relevante para avaliar a implementação, quanto à capacitação, 

é observar se, ao final da capacitação, os implementadores se sentiram seguros para 

realizar suas tarefas; 

e) Sistemas internos de monitoramento e avaliação: sendo papel dos gerentes o 

monitoramento da implementação, busca-se identificar se existe algum tipo de avaliação 

interna bem como se há algum procedimento rotineiro de exame, de registros e coleta de 

opinião dos agentes. Por sua vez, deve-se tentar especificar em que medida os 

conteúdos e métodos de monitoramento, e o material coletado contribuíram para a 

promoção da correção dos processos e para a sistematização e socialização dos 

resultados para os participantes. Ou seja: diz respeito a como se processa o 

monitoramento e as avaliações internas, seus conteúdos, métodos e resultados. 

f) Sistemas logísticos e operacionais: Trata-se de saber se os recursos materiais, humanos 

e financeiros são suficientes para atender os objetivos e metas propostas, se estes 

recursos podem ser maximizados, se eles chegam onde devem chegar, se os prazos são 

adequados e se os equipamentos coletivos, de comunicação, os serviços, os auxílios 

transporte e etc., são determinantes para o sucesso do programa, considerando a medida 

de suficiência e a qualidade disponibilizada (DRAIBE, 2001). 

  

 Descrito o método draibeano que foi utilizado nesta pesquisa, recomenda-se que o 

avaliador não restrinja sua conclusão tão somente no sucesso ou fracasso do programa, uma 

vez que existe um distanciamento operacional entre o que foi formulado e o que se consegue 

implementar. Para tal, faz-se necessário considerar: a) à configuração do desenho final deste 

programa, fruto de negociações e barganhas que não necessariamente o tornam perfeitamente 

adequado ao seu fim, b) à assimetria de informações entre a realidade imaginada por 

formuladores e as reais condições em que se encontra o problema e c) que o foco da 

investigação deve ser os pontos de estrangulamento que fizeram com que as metas e objetivos 

previstos não fossem alcançados (DRAIBE, 2001; ARRETCHE, 2001). 
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A partir do modelo de avaliação de processos, também denominado avaliação de 

implementação ou de programas apresentado por Draibe (2001), foram identificados os 

fatores que, a partir da presente pesquisa, resultou na sistematização das informações como 

mecanismo de prestação de contas e correção de processos da ação governamental. 
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3. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: A FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

A Educação Profissional e Tecnológica pode ser definida como a iniciativa do governo 

com vistas a disponibilizar conhecimentos profissionais e tecnológicos para suprir a demanda 

de qualificação profissional em conformidade com necessidade do mundo produtivo 

(SOUZA, 2015). 

Com a aceleração da industrialização, a partir dos anos 1950, as discussões sobre 

educação e qualificação entram na pauta governamental, uma vez que o modelo até então 

adotado não tinha capacidade de responder as necessidades de mercado de trabalho emergente 

no ritmo que as indústrias necessitavam. Dessa forma, o processo educacional passou a ser 

influenciado diretamente pela necessidade de inclusão no mercado de trabalho e, segundo 

Alves e Vieira (1995), “a formação voltou-se para atendimento das necessidades do mundo do 

trabalho”. 

A Educação Profissional e Tecnológica é a ação governamental com vistas ao 

suprimento de conhecimento profissional e tecnológico para atender à demanda da população 

de qualificação profissional em atendimento à realidade do mundo do trabalho (SOUZA, 

2015). 

 A importância da educação e da formação profissional sempre foi reconhecida, porém 

percebe-se que a formação profissional, isoladamente, não garante o acesso ao mercado de 

trabalho. A formação profissional tem a função de, conforme com Alves e Vieira (1995, 

p.128), “[...] qualificar o trabalhador para ocupar emprego de qualidade; ou ainda, abrir novos 

horizontes ocupacionais para o trabalhador”. 

 Paradoxalmente o país está vivendo, por um lado a condição histórica de desemprego, 

e por outro, a oferta de vagas, as quais não estão sendo preenchidas por falta de profissionais 

qualificados. 

 Para Wermelinger, Machado e Amancio Filho (2007, p. 220), “No Brasil, a política de 

educação profissional está baseada na suposição de que o crescimento dos setores industrial e 

de serviços, verificado a partir da segunda metade do século XX, promoveu e ainda promove 

um aumento da demanda de técnicos de nível médio”. 

 Dos Reis (2014, p. 5) reforça a relação entre a educação profissional e o crescimento 

da cadeia produtiva quando afirma que 
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a oferta de educação profissional contribui para dotar a população de instrumental 

necessário para participar das formas do novo ciclo de produção do capitalismo, 

onde o conhecimento é insumo indispensável. Concebida dentro desse marco, a 

educação profissional compõe as políticas de cunho neodesenvolvimentistas, que 

tentaram nos últimos anos desenvolver o mercado interno, fortalecer a empresa 

nacional e aumentar o nível de inovação do parque produtivo brasileiro 

  

Assim, o objetivo da política de formação profissional é dar atenção maior aos 

trabalhadores em situação de fragilidade, quais sejam os desempregados, os trabalhadores 

informais. 

 A educação profissional, segundo Dos Reis (2014), só passou a ser tratada de forma 

igualitária e passou a ser uma modalidade integrada ao ensino médio após a promulgação da 

Constituição de 1988. Antes disso, a EP era tratada como uma modalidade para os desvalidos 

e, portanto, uma educação de segunda categoria. 

 A formação técnica para o trabalho complexo no Brasil teve sua origem 

principalmente, em instituições privadas para atendimento de uma demanda especifica. 

Assim, como marco cronológico,  

 

As décadas de 1930 e 1940 constituíram o marco cronológico específico para o 

desenvolvimento dos debates em torno da implementação do ensino técnico 

profissional e da definição das modalidades que deveriam integrá-lo, como parte de 

uma crescente ação reguladora do Estado sobre o mercado e as relações de trabalho. 

[...] Uma de suas consequências mais importantes, paradoxalmente, foi a 

“privatização” de uma parcela fundamental daquele tipo de formação: criação em 

1942 do SENAI. Dessa forma, estabelecia-se uma distinção fundamental entre as, 

escolas industriais ‟de nível médio e caráter tecnológico, destinadas à formação para 

o trabalho complexo, e o ensino profissionalizante, representado pelos cursos de 

aprendizagem e de formação básica (treinamento), orientados para a formação direta 

e imediata da força de trabalho que se preparava crescentemente à vida urbano-

industrial do país (NEVESE PRONKO, 2008, p. 37). 

  

 A partir da LDB de 1996, marco jurídico que proporcionou a adequação da política 

educacional ao modo de produção neoliberal, foram ampliadas ações de oferta de educação 

profissional para a população excluída e mais pobre como Escola de Fábrica, o Mulheres Mil 

e mais recentemente, o programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(SOUZA, 2015). Além disso, a LDB cunhou o termo educação profissional em substituição à 

expressão formação técnico profissional vigente até então. 

 Dessa forma, o mundo do trabalho, a escola e as práticas sociais se apresentam como 

uma relação linear graças à criação pela LDB de uma nova modalidade de educação focada na 

formação polivalente do trabalhador e em sintonia com as necessidades de mercado (SOUZA, 

2015). 
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Em termo de legislação, o Decreto nº 5154/04 (BRASIL, 2004) regulamentou a LDB e 

permitiu-se a integração entre o ensino médio e a educação profissional (art. 4º, § 1°, I). Este 

fato marcou a retomada da Política de Educação Profissional focada no referencial da 

formação de mão de obra para atender o mercado de trabalho. Este decreto prevê o 

desenvolvimento da educação profissional por meio de cursos e programas, em três planos: 1) 

formação inicial e continuada de trabalhadores – inclusive integrada com a educação de 

jovens e adultos; 2) educação profissional técnica de nível médio; e 3) educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação (CASSIOLATO & GARCIA, 2014). 

 O fortalecimento da educação profissional também está marcado pela atualização das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, o Conselho Nacional de 

Educação apresenta o modelo de desenvolvimento das competências para a “laboralidade”, o 

que representa a exigência da atual e ideológica “sociedade do conhecimento” e do 

capitalismo dependente brasileiro (SALDANHA, 2012, P.5). 

 Enquanto modalidade independente de “formação técnico profissional”, conceito este 

redefinido pela LDB, a Educação Profissional reforça a importância da adequação produtiva 

do trabalhador brasileiro e promove o acesso à escolarização como resposta à pressão 

social(NEVES E PRONKO, 2008). 

 A reforma da política educacional formalizada pela LDB de 1996 e pelos documentos 

normativos posteriores mostra de forma inconteste o alinhamento da política brasileira com os 

interesses de agências internacionais, cuja, segundo Ciavatta e Ramos (2012, p.17), “a 

principal finalidade da educação contemporânea seria a formação de personalidades flexíveis 

para a adaptação à realidade instável e incerta”. Além disso, A Lei de Diretrizes de Base de 

1996 pode ser considerada o marco inauguratório do movimento reformista da educação 

brasileira perfeitamente adequada ao novo perfil de formação laboral exigido pelo mercado de 

trabalho (COSTA, 2015), inserido num contexto de reforma dos princípios gerenciais do 

Estado brasileiro.    

 Pela LDB, a educação profissional complementa a educação básica e, por isso, ela se 

apresenta articulada e pode ser desenvolvida nos diferentes níveis de escolaridade e, quanto 

ao papel, o Ministério da Educação define a importância e finalidade da EPT: 
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Para além da integração com o mundo do trabalho, a educação profissional e tecnológica 

deve incorporar elementos inseridos no âmbito das relações sociais na perspectiva da 

promoção da equidade, da igualdade de gênero, do combate à violência contra o jovem e 

a mulher e da cidadania. Neste contexto, aponta-se para a perspectiva de formação de um 

trabalhador capaz de compreender a realidade e ultrapassar os obstáculos que ela 

representa; de pensar e agir em prol das transformações econômicas, culturais e sociais 

imprescindíveis para a construção de um país menos desigual e mais justo (BRASIL, 

2015). 
 

 A flexibilização das políticas, um novo papel para a cidadania e a gestão 

compartilhada na educação foram resultantes da redefinição dos papéis do Estado e da 

sociedade civil a partir dos anos 1990 (BUENO, 2000). 

 A política de formação profissional enfrenta o desafio de identificar e fortalecer as 

forças políticas e os atores presentes nas disputas de projetos societários e educacionais pelo 

Estado de forma que a Educação Profissional fortaleça as possibilidades de emancipação dos 

jovens e adultos trabalhadores. 

 Sendo um marco da política de formação profissional brasileira, a LDB de 1996, 

juntamente com os diversos instrumentos legais posteriores, garantiu a Reforma Educacional 

e a execução de várias ações governamentais em prol do alinhamento do sistema educacional 

com a formação dos trabalhadores para atender as demandas do mercado de trabalho.  

O Quadro 2 apresenta um resumo das principais ações de ampliação do acesso da 

classe trabalhadora aos diversos níveis de educação, considerando os respectivos atos 

regulatórios e objetivos de cada programa.  

  

Quadro 2: principais ações de ampliação do acesso da classe trabalhadora aos diversos níveis de educação 

Ação Características 

a) a Escola de Fábrica  Instituído por meio da lei n° 11.180 de 23 de setembro de 2005; 

 Ampliar o acesso de estudantes de baixa renda a formação profissional básica; 

 Os cursos ofertados com duração de 600 horas divididas em 3 módulos, sendo 2 de 120 horas (reforço 
do ensino básico e temas transversais para a formação do cidadão) e um de 360 horas (formação 

profissional). 

b) o Programa 

Universidade para Todos 

(PROUNI) 

 Instituído pela Lei nº 11.096 de 13 de Janeiro de 2005; 

 Conceder bolsas de estudo integrais e parciais (50%) para candidatos com renda familiar bruta mensal 

de até 3 salários mínimos per capita a fim de custear a matrícula em cursos de graduação e sequenciais 
de formação específica em instituições privadas de ensino superior. 

c) O Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens 

(Pro Jovem) 

 Instituído por meio da Lei nº 11.129, de 30 de Junho de 2005; 

 Promover a “elevação do grau de escolaridade [de jovens] visando a conclusão do ensino 
fundamental, qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o 

desenvolvimento de ações comunitárias (BRASIL, 2005). 

d) o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) 

 Instituído por meio do Decreto nº 5.800 de 8 de Junho de 2006; 

 Oferecer cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica; 

 Oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação 
básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Ampliar o acesso à educação superior pública e reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior 
entre as diferentes regiões do País; 

 Estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância;  

 Fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a 

pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e 
comunicação (BRASIL, 2006 a). 
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e) o Programa Nacional 

de Integração da 

Educação Profissional 

com a Educação Básica 

na Modalidade de 

Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) 

 Instituído por meio do Decreto nº 5.840, de 13 de Julho de 2006; 

 Ofertar educação profissional técnica integrada ou concomitante ao ensino médio na modalidade de 
educação de jovens e adultos; 

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ou concomitante ao ensino 
fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos;  

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ou concomitante ao ensino 
médio na modalidade de educação de jovens e adultos (BRASIL, 2006b). 

f) o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação 

e Expansão das 

Universidades Federais 

(REUNI) 

 Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e integra o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE).  

 Visa ampliar o acesso e a permanência de estudantes na educação superior por meio da promoção da 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior e do número de vagas 
em cursos de graduação, o incentivo às inovações pedagógicas e o combate à evasão. 

g) O Sistema Escola 

Técnica Aberta do Brasil 

– e -Tec Brasil 

 Atualmente denominado de Rede E -Tec Brasil, foi criado em 2007 por meio do Decreto nº 6.301 de 

12 de Dezembro; 

 Visa desenvolver a educação profissional na modalidade à distância “com a finalidade de ampliar a 
oferta e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos no País; 

 Direciona-se às instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem que ofertam cursos de 

educação profissional e tecnológica, além de instituições de educação profissional vinculadas aos 
sistemas estaduais de ensino (BRASIL,2011b) 

h) Programa Brasil 

Profissionalizado 

 Instituído por meio do Decreto nº 6.302, de 12 de Dezembro de 2007; 

 Visa a modernização e a expansão da rede estadual de educação técnica, desenvolver e reestruturar o 
ensino médio, de forma a combinar formação geral, científica e cultural com a formação profissional 

dos educandos; 

i) Programa Mulheres Mil  Instituído pela Portaria do MEC nº 1.015 de 21 julho de 2011; 

 Objetiva a formação profissional e tecnológica com a elevação de escolaridade de mulheres em 
situação de vulnerabilidade social.  

 O programa faz parte das ações do Plano Brasil Sem Miséria, e articula-se, portanto, a meta de 

erradicação da pobreza extrema no país.  

j) o Programa de Estímulo 

à Reestruturação e ao 

Fortalecimento das 

Instituições de Ensino 

Superior (PROIES).  

 Instituído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012; 

 Tem como objetivo assegurar condições para a continuidade das atividades de entidades 
mantenedoras de instituições de ensino superior integrantes do sistema de ensino federal, através da 

aprovação de plano de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas tributárias 

federais. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Costa (2015). 
 

 Considerando a história recente da Educação Profissional, com a aprovação da LDB, 

em 1996, cuja elaboração das diretrizes foi de responsabilidade do MEC, há de se destacar as 

políticas de Educação Profissional, as quais foram implementadas nos governos FHC (1996 a 

2002) e Lula da Silva (2003 em diante), governos estes marcado por conflitos ideológicos, 

foram financiados pelo Fundo de Amparo do Trabalhador.  No período governado por FHC, 

os planos de qualificação profissional, então denominado Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador-PLANFOR, eram executado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com o 

propósito de articular as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. Sua razão de 

existir era a lógica da qualificação do trabalhador para o mercado de trabalho (SOUZA, 

2015). 

Para Prestes (2012, p. 98), no âmbito do MTE, o PLANFOR, era entendido como 

sendo a possibilidade de “[...] promover uma melhoria nas condições de vida e de trabalho 

dos treinandos, produzindo reflexos nas condições de desenvolvimento e de sustentabilidade 

local e regional e nos processos democráticos”. 
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 A partir de 2003, já no governo Lula, a política de qualificação foi reformulada, pelo 

menos enquanto discurso, e recebeu a denominação de Plano Nacional de Qualificação-PNQ, 

com uma proposta de superação das limitações do PLANFOR, cujo financiamento manteve a 

origem nos recursos do FAT (SOUZA, 2015). 

 Com o Decreto nº 5154/2004, de acordo com o § 1º, Art. 1º, “Os cursos e programas 

da educação profissional [...] serão organizados por regulamentação do Ministério da 

Educação em trajetórias de formação que favoreçam a continuidade da formação”. A 

regulamentação referida ocorreu pela Lei nº 9394/2006, que Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. Com esse amparo legal, ficam regulamentados os programas de 

educação profissional como responsabilidade do MEC, tendo como referência a LDB 

(NASCIMENTO, 2014).   

 As ações implantadas pelo governo federal após o Decreto nº 5154/2004 e a Lei nº 

9394/2006 tiveram, conforme explicita Costa (2015, p. 57), “tiveram como objetivo comum a 

ampliação do acesso da classe trabalhadora aos diversos níveis da educação [...] ora [...] 

ofertado por meio de financiamento em instituições privadas, ora por meio de bolsas com 

vistas a estimular a frequência as aulas”. 

 A expansão da educação profissional vivenciada nos últimos anos tem apresentado 

vários desafios a serem ultrapassados, considerando a nova estrutura institucional assumida: a 

ampliação do acesso à educação profissional de nível técnico; os bacharelados; a graduação 

tecnológica, por meio de cursos superiores de tecnologia; as licenciaturas; e a pós-graduação, 

além da pesquisa e da extensão tecnológica. 

 É importante destacar que além dos Institutos Federais, a rede de Educação 

Profissional é também composta por instituições vinculadas a centros federais, a 

universidades, e à escolas isoladas, proporcionado a oferta de ensino técnico de nível médio, 

ampliar sua ação para os cursos tecnólogos, os bacharelados, as licenciaturas para apoiar a 

educação básica, atender a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, a 

pós-graduação com cursos de mestrado e doutorado e ainda realizar a pesquisa e a extensão 

(DOS REIS, 2014). 

As políticas públicas a partir do Governo Lula e com continuidade no governo Dilma 

se caracterizam pela promoção de uma expansão quantitativa na oferta de educação 

profissional, iniciando com a instituição do REUNI, a partir de 2007, no então governo do 

presidente Lula, propondo nas Instituições Federais de Ensino Superior o aumento do acesso 

ao ensino de graduação e, na fase atual, a expansão da Educação Profissional, caracterizada 
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pelo PRONATEC, que tem priorizado os cursos de qualificação profissional de curta duração, 

com o objetivo de inserção imediato no mercado de trabalho (NASCIMENTO, 2014), que 

será tratado no capítulo mais adiante. 

 

3.1. O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO-

PRONATEC 

 

 Em 2010, a eleição da presidente Dilma Rousseff manteve a agenda de governo focada 

na Educação Profissional, iniciada no governo anterior, do presidente Lula. O grande destaque 

da presidente Dilma foi a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego-PRONATEC (SOUZA, 2015). 

 Estando inserido na Política de EPT do Ministério da Educação, o Programa se 

propunha a ampliar a oferta de educação profissional em nível nacional, sendo uma estratégia, 

de elevação da escolaridade dos trabalhadores de forma integrada com a qualificação 

profissional para promover a cidadania e inclusão produtiva e social (CASSIOLATO E 

GARCIA, 2014). 

O PRONATEC faz parte das estratégias que integram o Plano Brasil Sem Miséria-

PBSM, cujos fundamentos são: 

 

1. Promover o desenvolvimento social, recuperando a dimensão mais abrangente do 

conceito de desenvolvimento; 

2. Promover a equidade, utilizando as políticas públicas para redução das diferenças 

socialmente injustificáveis, a fim de combater discriminações, as quais estão sujeitas 

grandes parcelas dessa população. Também estão entre os potenciais resultados do 

Plano: empoderamento da mulher, redução dos hiatos de pobreza entre negros, 

pardos em relação à população branca, redução dos hiatos de pobreza entre povos 

indígenas e populações tradicionais em relação aos grupos majoritários; 

3. Gerar oportunidades, por meio de desenvolvimento do capital humano, 

considerando: ciclo de vida, gênero, local de residência (urbano ou rural) e contexto 

cultural; 

4. Melhoria e integração dos serviços; 

5. Sustentabilidade orçamentária (Paes-Sousa, 2013, p.15). 

 

 Rombach (2014, p. 129) destaca que, “O aspecto mais desafiador do Plano [...] é a 

capacidade de melhorar a inserção dos beneficiários dos programas de transferência de renda 

no mercado de trabalho e [...] que o poder público tem apresentado mais dificuldades: criar 

empregos para as pessoas extremamente pobres”. 

 No PBSM, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego faz parte da Inclusão 

Produtiva Urbana, cuja prioridade é a capacitação para a inserção no mercado de trabalho 
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formal ou nos moldes de empreendimentos individuais ou coletivos, seja pela assistência 

técnica e gerencial, como microempreendedor individual ou pelo associativismo, o qual teve o 

PRONATEC como a principal ação para a inclusão urbana produtiva (ROMBACH, 2014). 

 Instituído pela Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, o PRONATEC tem a 

finalidade de, conforme está disposto no Artigo 1º da referida lei, ampliar a oferta de 

educação profissional e tecnológica através de programas, ações e projetos de assistência 

financeira e técnica. Além disso, o Programa é coordenado e financiado pelo MEC, através do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e tem parte dele executado pelo 

MDS.  

 Para o MEC, o PRONATEC representa a materialização de um sistema nacional 

articulado de qualificação profissional que abarca todas as iniciativas e programas 

implementados até o momento, cuja novidade é a Bolsa Formação Trabalhador que oferece os 

cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com uma carga horária que varia de 160 

horas a 320 horas, e um auxilio-estudantil para o público de baixa renda (ROMBACH, 2014). 

O PRONATEC–Brasil Sem Miséria sofreu várias alterações nos instrumentos legais 

que garantiram a implementação das ações previstas. O Quadro 3 apresenta os instrumentos 

normativos em ordem cronológica. 

 

Quadro 3: Dispositivos legais do PRONATEC e do PRONATEC-BSM 

Data Instrumento 

Normativo 

Objeto 

26.10.2011 Decreto nº 7.589 

Institui a Rede e-Tec Brasil. 

- prevê que será constituída a partir da adesão formal por: 

- instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
- unidades de ensino do SNA que ofertam cursos de educação profissional e tecnológica 

-instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino 

- dentre os objetivos da rede, lê-se: 
- expandir e democratizar a oferta da educação profissional e tecnológica, especialmente para ointerior do 

País e para as periferias das áreas metropolitanas 

- capacitação profissional para estudantes e egressos do Ensino Médio, bem como para estudantes da EJA 
- previsão de cobertura das despesas para constituição da rede pelo FNDE 

26.10.2011 

 Lei nº 12.513 

Institui o Pronatec 
- atendimento prioritário para: estudantes de Ensino Médio e de EJA da rede pública; trabalhadores/ase 

beneficiários (as) dos programas federais de transferência de renda 
- visa contemplar: quilombolas, jovens em medida socioeducativa e povos indígenas 

- dispõe sobre as modalidades dos cursos e de financiamento disponíveis no âmbito do Programa; - cria o 

Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional 

3.11.2011 

Portaria   nº   

1.568   do 

MEC 

- aprovação do Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

-o Guia dispõe sobre: 
- concepção dos eixos tecnológicos 

- infraestrutura recomendável 

- escolaridade mínima por curso 
- carga horária mínima de 160 horas 

16.04.2012 Decreto nº 7.721 
 - Condiciona o recebimento de assistência financeira do Seguro Desemprego à comprovação de matrícula e 

frequência nos cursos FIC 

05.12.2012 Decreto nº 7.855 

- Dispõe sobre a composição, competência e funcionamento do Conselho Deliberativo de Formação e 
Qualificação Profissional. 

- Representantes titulares: Ministério da Educação; Ministério da Fazenda; Ministério do Trabalho e 

Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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05.03.2013 
Portaria nº 160 

do MEC 

- Regulamenta a habilitação das instituições privadas para oferecimento de educação profissional técnica de 

nível médio. 

- As instituições privadas não podem ofertar cursos FIC. 

06.03.2013 
Portaria nº 161 

do MEC 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, na modalidade de educação profissional e tecnológica 

07.03.2013 
Portaria nº 168 

do MEC 

Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do PRONATEC 

12.03.2012 
Resolução nº 6/ 

CD/FNDE 

O Conselho Deliberativo (CD) do FNDE: aumenta o valor da hora-aula aluno para R$ 10,00 (o valor 

começou em 8,00; depois foi alterado para 8,50; depois para 9,00) e autoriza concessão do auxílio estudantil 
de forma pecuniária (antes só podia em espécie via fornecimento de lanche e cartão de vale-transporte) 

20.03.2013 
Resolução nº 8 

do MEC 

Autoriza transferência de recurso financeiro para o DF, municípios e estados (ou diretos para suas respectivas 

instituições de educação profissional) visando a oferta da Bolsa-Formação. 

26.04.2013 
Portaria nº 362 

do MEC 

Autoriza o Conselho Deliberativo do FNDE a fixar os valores da Bolsa-Formação a serem repassados para as 
instituições ofertadas (altera Art. 74º da Portaria nº 168 de 07.03.2013) 

05.06.2013 Lei nº 12.816 

Modifica a Lei nº 12.513 (que instituiu o PRONATEC) e inclui: 
- será estimulada a participação de mulheres beneficiárias dos programas de transferência de renda nos cursos 

oferecidos pelo Bolsa-Formação; 

- estimular a aproximação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de 

trabalho emprego e renda 

- inclui articulação com o PROJOVEM 
- a obrigatoriedade das instituições ofertantes devolverem os recursos das vagas não ocupadas 

- concede uma série de autonomias ao SNA, destaco algumas: 

- criar cursos de FIC mediante autorização do departamento regional da entidade 
- oferecimento de educação profissional técnica de nível médio em articulação com a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 

- a União pode apoiar os sistemas públicos de educação estadual e municipal na aquisição de veículos para 
transporte de estudantes (prioridade para área rural, mas podem ser usados na área urbana) 

- prevê colaboração com as Secretarias de Educação Estaduais para supervisão e avaliação dos cursos 

27.06.2013 
Portaria nº 20 da 

SETEC-MEC 

- aprova Tabela de Mapeamento dos cursos técnicos para oferta da Bolsa-Formação Estudante 

- esta Tabela define os cursos técnicos que podem ser ofertados pelas redes pública e privada e pelo SNA 

9.10.2013 

Portaria nº 1.007 

do 

MEC 

Altera Portaria do MEC nº 168 e inclui uma série de detalhes sobre a implementação: 

- detalha as instituições autorizadas a serem agentes de implementação 

- dispõe a necessidade dos ofertantes e as datas de registro dos cursos no SISTEC 
- prevê o desenvolvimento de convênios entre o SNA e as escolas públicas municipais e estaduais para 

provimento de cursos de EJA 

Fonte: Rombach (2014, p.  150) 
 

 

 Pelo histórico da implementação do PRONATEC a partir da aprovação da Lei nº 

12.513, que institui o programa, percebe-se que o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego tem passado por várias atualizações para melhorar a eficiência e eficácia das ações 

previstas. Alguns exemplos, a saber: 

 

 A partir de abril de 2012, o Seguro Desemprego só é repassado aos beneficiários se 

estes comprovem a matrícula e a frequência nos cursos de Formação Inicial e 

Continuada do PRONATEC; 

 A partir de março de 2013, as instituições privadas são autorizadas a oferecerem 

educação profissional técnica de nível médio; 

 Definição e atualização do catálogo de cursos FICs e técnicos para serem ofertados 

pelas redes públicas e privadas e pelo Sistema Nacional de Aprendizagem; 

 Fixar os valores da Bolsa-Formação a serem repassados para as instituições ofertadas. 



42 
 

Porém, a tramitação do Projeto de Lei 1209/2011, que resultou na Lei do PRONATEC, 

ocorreu em regime de urgência, passando pelas Comissões de Comissões de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público; Educação e Cultura; Finanças e Tributação; Constituição e 

Justiça e de Cidadania, as quais acresceram 37 emendassem distorcer o teor. O PL trancou a 

pauta e atrasou 67 dias, foi ao Plenário em 31 de agosto de 2011, o que resultou na aprovação 

da redação final. Em seguida o Projeto de Lei aprovado em Plenária foi remetido ao Senado 

Federal, aprovado em 18 de outubro de 2011 e encaminhada à Presidência da República, que 

sancionou a Lei 12.513 em 26 de outubro de 2011. A tramitação da Lei, desde a saída da 

mensagem do Palácio do Planalto, até a sua publicação no Diário Oficial, decorreram seis 

meses (CASSIOLATO E GARCIA, 2014). 

A tramitação da Lei nº 12.513, que institui o PRONATEC, transcorreu num ambiente 

político favorável embasado num entendimento consensual sobre a necessidade prioritária de 

ampliação e qualificação do sistema educacional brasileiro, cuja arena contou com os debates 

envolvendo 

 

entidades representativas de professores e de estudantes, movimentos de apoio à 

melhoria da educação, organizações que congregam secretários municipais de 

educação, a União Nacional de Dirigentes  Municipais de Educação (UDIME), e 

secretários estaduais de educação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(CONSED) , todos com experiência e capacidade de fazer advocacy (defesa de 

interesses) no Congresso Nacional (CASSIOLATO E GARCIA, 2014, p.24). 

 

 O momento econômico favorecia uma discussão na sociedade e nas entidades 

empresariais acerca da falta de disponibilidade de mão de obra qualificada para fazer frente às 

demandas do crescimento da economia brasileira que, em 2010, apresentou um crescimento 

de 7,5%, o melhor resultado em 24 anos. Com este ambiente favorável, “pode-se afirmar que 

a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, veio atender a um anseio dos trabalhadores pobres 

e a satisfazer uma necessidade da estrutura produtora de bens e serviços do país. Daí o fato de 

ter sido aprovado como o foi no Congresso Nacional” (CASSIOLATO E GARCIA, 2014, 

p.29). 

O PRONATEC é o produto mais recente do plano de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, que se iniciou no ano de 2003 e visava a valorização da 

educação profissional, e se consolidou em 2011, com a meta de ofertar oito milhões de vagas 

nos cursos técnicos e de qualificação profissional no período compreendido entre 2011 e 1014 

(SANTOS, 2013). 
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 Para executar e dar amplitude ao PRONATEC e ao PRONATEC – Brasil Sem 

Miséria, correspondente Bolsa Formação Estudante e à Bolsa Formação Trabalhador, 

respectivamente, o MEC promove articulação e parceria com outros ministérios para ofertar 

cursos que variam conforme o público alvo (trabalhadoras e trabalhadores, estudantes de 

ensino médio, pessoas com níveis diversos de escolaridade), a quantidade de horas dos cursos, 

o objetivo com base no mercado de trabalho (qualificar aqueles/as que estão afastados/as, 

requalificar aqueles/as que já estão empregados/as ou formar jovens técnicos/as ou 

professores/as) e a modalidade ofertada (presencial ou à distância) (ROMBACH, 2014). O 

Quadro 4 apresenta um resumo das modalidades de qualificação ofertadas pelo PRONATEC, 

bem como as características e especificidades de cada tipo de oferta.  

 

Quadro 4: Modalidades de qualificação/capacitação PRONATEC e suas características operacionais 

Oferta 

PRONATEC 

Características Observação 

Cursos técnicos 

 Educação profissional técnica de nível 

médio com carga mínima de 800horas; 

 São regulamentados pelo MEC, ou seja, 

devem seguir as diretrizes curriculares 

nacionais definidas pelo Conselho Nacional 

de Educação.  

 A Bolsa-Formação Estudante é destinada 

para estes cursos e para a formação de 

professores (as); 

 Podem ser oferecidos simultaneamente ao 

Ensino Médio ou para pessoas egressas do 

Ensino Médio. 

Bolsa-Formação 

Trabalhador 

 Destinada aos trabalhadores e às 

trabalhadoras (independente do nível de 

escolaridade) e para pessoas beneficiárias 

dos programas federais de transferência de 

renda. 

 O oferecimento dos cursos de formação 

inicial e continuada (FIC), que são cursos 

de qualificação profissional; 

 Beneficiários têm direito a cursos 

gratuitos, alimentação, transporte e 

material didático-instrucional. 

Bolsa-Formação 

Estudante 

 Destinados a alunos regularmente 

matriculados no ensino médio público, para 

a formação profissional técnica de nível 

médio, na modalidade concomitante; 

 Carga mínima de 800horas 

 Ofertado para cursos técnicos; 

 Beneficiários têm direito a cursos 

gratuitos, alimentação, transporte e 

material didático-instrucional. 

PRONATEC-

BSM 

 É um recorte da Bolsa-Formação 

Trabalhador, “está contido” dentro desta 

modalidade do PRONATEC. 

 Devido às características do público e ao 

objetivo do PBSM, as matrículas do 

PRONATEC-BSM são exclusivamente na 

modalidade da Bolsa-Formação 

Trabalhador. 

Cursos FIC 

 Têm uma carga horária mínima de 160 

horas e máxima de 320 horas; 

 O valor repassado para as instituições é 

calculado por hora-aula aluno, atualmente 

no valor de R$ 10,00; a partir da 

confirmação da matrícula. 

 O valor deve corresponder ao custo total 

do curso por estudante, incluindo as 

mensalidades, encargos educacionais e o 

eventual custeio de transporte e 

alimentação ao beneficiário (a). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Rombach (2014, p. 155) 
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A Figura 2 mostra os principais atores que atuam na implementação do PRONATEC, 

destacando a inter-relação do programa com o Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF, o Conselho Nacional de 

Educação - CNE, o Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais – CONDETUF, além de governos estaduais e municipais, tendo como 

órgão implementador a SETEC, com a função de gerenciar a política, cujos recursos são 

disponibilizados através de repasses do FNDE para as entidades executoras compostas pela 

Rede Federal de Educação Profissional, SNA, redes estaduais de educação e entidades 

privadas habilitadas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica-SISTEC, a partir das instituições demandantes que se apresentaram interessadas 

nos cursos específicos, a partir dos eixos tecnológicos disponibilizados através de um catálogo 

(SOUZA, 2015). 

  

Figura 2: Atores participantes da implementação do PRONATEC 

 

Fonte: Santos (2013, p. 34) 

  

 O PRONATEC é um programa caracterizado por apresentar uma relação entre os 

atores marcada pela desconcentração, descentralização e delegação das ações públicas entre 

instituições ofertantes e demandantes, cuja política pública reúne o conjunto de ações de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de responsabilidade do Ministério da Educação, 

por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e da Diretoria 

de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação, financiada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. Os parceiros ofertantes são as instituições 
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representadas pela Rede Federal de EPT, pelas Redes Estaduais de Educação, pelas 

Instituições de Ensino Superior – IES estaduais, distrital e municipais com cursos técnicos, 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, pelas IES privadas e de educação profissional 

técnica de nível médio devidamente habilitadas pelo MEC e pelas fundações públicas 

precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica. 

 A responsabilidade da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica enquanto 

gestor do Programa abrange a funções de coordenadoria nacional, atuando com planejamento, 

formulação, monitoramento, avaliação de políticas de EPT, bem como o acompanhamento e 

análise técnica das ações executadas (SOUZA, 2015). 

As demandas pelos cursos são feitas através da celebração de Acordo de Cooperação 

Técnica entre as instituições ofertantes e os Ministérios das Comunicações, da Defesa, do 

Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, da Justiça, da Pesca e Aquicultura, da Previdência Social, do Trabalho e 

Emprego, do Turismo, do Meio Ambiente, e também com as Secretarias da Micro e Pequena 

Empresa e de Direitos Humanos. Além dos Ministérios, são também instituições demandantes 

as 27 secretarias estaduais e distrital de educação, as Secretarias vinculadas ao MEC que 

firmarem Termo de Adesão como parceiros demandantes, e a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão –SECADI (BRASIL, 2015). 

Nos objetivos do PRONATEC, de acordo com o art. 1º, parágrafo único da Lei 12.513 

de 2011, destacam que o programa deve:  
 

 

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; fomentar e apoiar a expansão da 

rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica; contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a 

educação profissional; ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por 

meio do incremento da formação e qualificação profissional; estimular a difusão de 

recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica; estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL, 2011). 

 

 Para atingir os objetivos estabelecidos no marco legal do programa, o Governo 

planejou a implementação de um conjunto de iniciativas, quais sejam: expansão da rede 

federal de EPT e ampliação de vagas; promoção da ampliação de vagas e da expansão das 

redes estaduais de EP; oferta de cursos técnicos, FICs ou de qualificação profissional, na 

modalidade à distância; Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem; 
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incentivo à expansão da rede física e à ampliação de vagas de atendimento dos serviços 

nacionais de aprendiz (BRASIL, 2011). 

 O programa apresenta uma amplitude em relação aos setores produtivos da economia 

marcada pela oferta das diversas modalidades de cursos inseridos em 13 eixos tecnológicos, 

principalmente para a modalidade de Formação Inicial e Continuada. O Quadro 5resume as 

possibilidades de cursos por eixo tecnológico (SOUZA, 2015), disponíveis através do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e do Guia PRONATEC de Cursos de Formação Inicial 

e Continuada – cursos FIC, os quais apresentam os cursos divididos em eixos tecnológicos e 

são atualizadas periodicamente, para fins de planejamento e oferta de cursos pelos 

demandantes e ofertantes, considerando o contexto, as características e as demandas locais. 

 

Quadro 5: Eixos Tecnológicos PRONATEC de Cursos FIC 

 
Fonte: Souza (2015, p. 64) 
 

 A demanda por cursos, a partir de parceiros do Programa como os ministérios, os 

órgãos públicos da casa civil e as secretarias estaduais, podem acontecer de forma 

compartilha, prioritária, ambas sem restrição e com autonomia das instituições ofertantes para 

criar e abrir turmas, ou do tipo exclusiva. As demandas exclusivas são aquelas que as 

instituições de ensinos ofertantes aceitam ofertar e executar e ficam obrigadas a cumprir o 

compromisso, pois envolvem públicos que apresentam particularidades que se distinguem dos 

demais beneficiários do projeto, a saber: populações em situação de rua; praças do Exército, 

Aeronáutica e Marinha, pessoas que atuam, direta ou indiretamente, em atividades 

relacionadas à defesa civil, apenados de sistemas penitenciários em regime fechado (SOUZA, 

2015). 
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 Para uma melhor compreensão do papel dos atores e de como se estrutura as ofertas 

dos cursos do programa, o Quadro 6 apresenta um extrato, para fins de exemplo, de como são 

formadas as parcerias do PRONATEC Bolsa-Formação, apresentando uma relação entre 

demandantes, ofertantes, modalidade e tipo de demanda e público beneficiário, com base no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas 2013, da Controladoria Geral da União-CGU de 

2013. 

 

Quadro 6: Parceiros demandantes da Bolsa-Formação 

 
Fonte: Souza (2015, p. 64) 

 

 Nos exemplos de ofertas caracterizadas como exclusivas, a instituição ofertante é 

obrigada a executar os cursos para público beneficiário qualificado. Além disso, a legislação 

também prevê o atendimento aos agricultores familiares, silvicultores, povos indígenas, 

quilombolas, mulheres que são responsáveis pela unidade familiar nos programas 

governamentais de transferência de rendas, aquicultores, adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas, extrativistas e agricultores (SOUZA, 2015). 

 A execução do PRONATEC Bolsa Formação prevê, com já foi destacado 

anteriormente, uma articulação e distribuição de atividades entre os poderes públicos, local e 

federal, em especial com as prefeituras dos municípios habilitados a promoverem a oferta dos 

cursos, onde estas são responsáveis pela escolha das escolas que irão ofertar os cursos, pelos 
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cursos a serem ofertados e pelo acompanhamento dos beneficiários durante e depois de 

egressos dos cursos (ROMBACH, 2014). Já em nível nacional, para o Programa, “somente a 

homologação dos cursos que serão oferecidos, e que foram previamente escolhidos pelos 

municípios, fica a cargo do governo federal” (ROMBACH, 2014, P.21). 

 Como se pode perceber, o PRONATEC Mulheres Mil se apresenta como uma 

demanda específica, uma modalidade voltada para oferta de cursos de formação profissional 

com foco no gênero, ou seja, para mulheres cadastradas no CadÚnico, que será aprofundada 

no próximo capítulo. 

 

3.2 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA COM FOCO NO GÊNERO 

 

 A preocupação da pobreza associada à mulher tornou-se evidente a partir do momento 

em que esta passou a ter a responsabilidade pelo sustento de sua família, sem a presença do 

companheiro ou marido (ALVES E SILVA, 2015). Esse fenômeno ficou conhecido como 

feminização da pobreza e cuja preocupação foi respaldada na IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher, em Beijing no ano de 1995, que apresentou um aumento desproporcional de mulheres 

pobres nos países em desenvolvimentos, quando comparado a homens pobres (ALVES E 

SILVA, 2015).  

 A feminização da pobreza é, para Novellino (2004, p.3), 

 

um  fenômeno que pode ser atribuído ao  modo de participação da mulher no 

mercado de trabalho pelos seguintes motivos: (a)há uma prevalência de mulheres 

trabalhando em tempo parcial ou em regime de trabalho temporário; 

(b)discriminação salarial; (c) concentração em ocupações que exigem menor 

qualificação e para os quais os salários são baixos; e (d) participação nos mais 

baixos níveis da economia informal. Por este motivo, os estudos sobre feminização 

da pobreza e mulheres chefes de família/domicílio estarão sempre incluindo 

indicadores que possam dar conta de sua forma de participação no mercado de 

trabalho. 

 

 As políticas públicas focada nas mulheres podem ser abordadas sob o ponto de vista 

do bem-estar, da equidade, do combate à pobreza, da eficiência e do empoderamento, ou seja, 

envolvem as questões de gênero bem como enfatizam atividades produtivas e geradoras de 

renda, ampliando as oportunidades de emprego e de participação na formulação das políticas 

(NOVELLINO, 2004). 

 A focalização de políticas públicas nas mulheres pobres é protagonizada por 

organizações internacionais, com especial participação do Banco Mundial e da ONU. Assim,  
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Organizações como o Banco Mundial recomendaram a focalização de políticas de 

combate à pobreza. [...] A proposta de focalização (targetingwomen) baseia-se no 

argumento de que esta garantirá maior eficiência às políticas de combate à 

pobreza: a atenção privilegiada às mulheres, seja por seu papel na família, seja por 

sua presença decisiva nos assuntos ligados à moradia e ao bairro, seja ainda pela 

presença significativa de mulheres entre a população pobre – terá impacto na 

sociedade como um todo […] “Esta proposta esteve presente na Conferência 

Mundial de Beijing em 1995. Com base no diagnóstico que as mulheres nos países 

em desenvolvimento são as mais atingidas pela intensificação da pobreza dos anos 

80 (Farah, 2004, p.55). 

 

 Rombach (2014, p. 86) destaca que “os projetos, programas e políticas de geração de 

emprego, renda e trabalho são defendidos tanto pelo viés do combate à pobreza [...], quanto 

[...] pela via de direitos e de autonomia econômica”. 

 Porém, o fator de motivação para a elaboração de políticas públicas para mulheres não 

se traduz necessariamente em equidade ou na superação da divisão do trabalho por gênero, 

cujas políticas sociais focadas nas mulheres, por vezes, reforçam a dicotomia entre a mulher 

provedora e a cuidadora (ABRAMO, 2007; FARAH, 2004). 

 As crises econômicas e as reformas gerenciais na América Latina, capitaneada pelo 

Banco Mundial, proporcionaram a intensificação de programas de transferência de renda, em 

detrimento ao modelo até então vigente de auxílios em espécie e distribuição de cestas 

básicas. Dessa forma, o combate à pobreza passou a se apresentar como um processo focado 

no controle da vulnerabilidade da população em risco social, estimulando a criação de 

políticas públicas focadas na prevenção e no enfrentamento de riscos (ROMBACH, 2014). 

 Nesse contexto de mudanças e de combate à pobreza, surgiu a iniciativa do Programa 

Mulheres Mil, um modelo de intervenção com vistas ao desenvolvimento sustentável para 

inserção de grupos sociais na cadeia produtiva, o qual contribui para o atingimento das Metas 

do Milênio, que foi promulgada nos anos 2000 pela ONU e aprovadas por 191 países, as quais 

previam, entre as metas definidas, a erradicação da fome e da pobreza, sustentabilidade 

ambiental, igualdade de gênero e autonomia das mulheres(SOUZA, SOUZA E SANTOS, 

2011). 

O projeto foi inserido nas prioridades das políticas públicas com foco no gênero do 

Governo Brasileiro desde sua implantação, contribuindo para o atendimento dos 

compromissos e diretrizes da política externa brasileira, nos seguintes eixos: 

 

 Foco na promoção da equidade; 

 Articulação das temáticas de gênero, equidade e diversidade étnica; 

 Educação profissional e tecnológica como estratégia de desenvolvimento e de 

inclusão social; 
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 Educação de jovens e adultos com formação profissional e tecnológica e 

elevação de escolaridade, permitindo maior trânsito e acesso ao mundo do 

trabalho e a cidadania; 

 Desenvolvimento local e regional como estratégia de integração e de 

sustentabilidade (BRASIL, 2008). 

 

 O Programa Mulheres Mil foi implantado pela Rede Federal de Educação Profissional, 

inicialmente como um projeto piloto em 2005, inicialmente nas regiões Norte e Nordeste, com 

o propósito de beneficiar mil brasileiras jovens e adultas, em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, com baixa escolaridade e à margem do mercado de trabalho(ROSA, 2011). 

 Enquanto projeto piloto, Rosa (2011, p.7) destaca que, 

 

A primeira ação nasceu de uma parceria entre o Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN), na época Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(CEFET), e os colleges canadenses. Lá foi realizado um projeto de extensão que 

ofereceu capacitação para camareira. O resultado foi tão impactante que o Canadá, 

por meio da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA) e da 

Associação dos Colleges Comunitários Canadenses, e o Brasil, por intermédio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e da Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC/MRE), resolveram construir um projeto para ampliar a ação 

para outros estados. Assim nasceu o Mulheres Mil, que, além do Rio Grande do 

Norte, foi estendido para mais 12 instituições. São elas os Institutos Federais de 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, 

Rondônia, Sergipe e Tocantins (ROSA, 2011, p. 08). 

 

 Na ocasião, os cursos oferecidos tinham como lógica operacional uma convergência 

entre as habilidades das beneficiárias e a vocação regional, valorizando as aprendizagens não 

formais e a descoberta de talentos que pudessem contribuir na execução do projeto, sem se 

distanciar dos eixos estruturantes para o programa, a saber: Educação, Cidadania e 

Desenvolvimento Sustentável (ROSA, 2011).   

 Para Souza, Souza e Santos (2011), o foco central do Programa Mulheres Mil é, 

através da formação profissional e o consequente aumento da escolaridade, atingir pelo 

programa a meta de quarenta mil mulheres com perfil de vulnerabilidade, até 2014, 

garantindo a inserção delas no mercado de trabalho e as capacitando em conformidade com as 

necessidades educacionais e na vocação econômica das comunidades envolvidas. 

Com a implementação do Programa Mulheres Mil, Rosa (2011) destaca que houve 

uma intensa produção de conhecimento na parceria entre as instituições brasileiras e 

canadenses, já que 

 

[...]de 2005 a março de 2011, houve intenso intercâmbio de conhecimento entre 

docentes e gestores brasileiros e canadenses, através de missões técnicas, cursos, 

workshops e reuniões de trabalho. Mais do que parceiros de uma cooperação 

internacional, Brasil e Canadá alcançaram, na Educação Profissional e Tecnológica, 
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uma relação de respeito, confiança e cumplicidade, com auxílios mútuos e com 

diversos planos para um futuro próximo. Um dos resultados foi o estreitamento da 

relação entre Brasil e Canadá, e hoje as instituições vêm celebrando diversas 

parcerias. Em relação ao Mulheres Mil, a ideia é levar o projeto não só para outras 

instituições brasileiras, mas também para países que queiram adaptar um método de 

sucesso às demandas de sua população(ROSA, 2011, P. 09). 

 

Medeiros (2012, p.10) destaca que “Além de estimular o aumento da escolaridade, 

esses cursos trabalharam aspectos sociais como os direitos e saúde da mulher, ética e 

cidadania, qualidade devida e relações humanas no trabalho e na família”. 

Um dos maiores desafios do programa não residia apenas em proporcionar o acesso 

das beneficiárias às ações propostas, mas principalmente em garantir a permanência e 

êxito(ALVES E SILVA, 2015). 

O Programa Mulheres Mil apresenta como diferencial o fato de utilizar Metodologia 

Específica de Acesso, Permanência e Êxito, com atenção especial aos temas transversais para 

a formação cidadã, tais como: elevação da autoestima, saúde, direitos e deveres da mulher, 

comportamento sustentável, cooperativismo, inclusão digital, empreendedorismo e 

responsabilidade ambiental, promovendo a inclusão produtiva, a mobilidade no mercado de 

trabalho e o pleno exercício da cidadania.  Possui abrangência nos grupos de mulheres com 

histórias de vida e identidades comum, dentro de um mesmo território, caracterizado pela 

extrema pobreza e à margem do mercado de trabalho formal (BRASIL, 2014c). 

O Mulheres Mil, como o programa também é conhecido, apresenta uma metodologia 

desenvolvida pelas faculdades canadenses focada no encaminhamento seguro do aluno para o 

mercado de trabalho, cujo currículo utilizado nos cursos é baseado nas competências, ou seja, 

um currículo que prioriza uma formação que atenda a demanda do mercado de trabalho com 

uma rigorosa análise das necessidades para cada profissão (ALVES E SILVA, 2015).  

Além do uso do currículo baseado em competências e com a finalidade de otimizar os 

resultados, o programa também aplica a ferramenta denominada de Avaliação e 

Reconhecimento de Aprendizagem Prévia (ARAP) para que os saberes já consagrados não 

sejam duplicados, enquanto formação específica. Porém, o Mulheres Mil também se 

preocupava com a formação cidadã, através da exploração dos temas transversais, quais 

sejam, comportamento sustentável, saúde e direito da mulher, inclusão digital, 

cooperativismo, proteção ambiental (ALVES E SILVA, 2015). 

Para garantir o acesso, a permanência e o êxito das alunas, além do reconhecimento 

dos saberes prévio e das competências e habilidades resultantes das experiências já vividas, 
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através da aplicação de questionários socioeconômicos e entrevistas, o programa previa o uso 

de mapa da vida e portfolios (ALVES E SILVA, 2015). 

A Metodologia Específica de Acesso, Permanência e Êxito prevê 

 

o reconhecimento de saberes, considerando que as mulheres são sujeitos de direitos 

e que todas as aprendizagens formais ou não formais que elas venham a ter 

proporcionarão a qualificação nas áreas necessárias à complementação de seus 

saberes e conhecimentos já adquiridos. Portanto, é de extrema importância que os 

cursos, antes de serem negociados entre ofertantes e demandantes, estejam alinhados 

às demandas das realidades dessas mulheres e de seus saberes(BRASIL, 2014c, P. 

10). 
 

Em 2014, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) firmaram parceria para integrar o Programa Mulheres Mil 

ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no âmbito do Plano Brasil 

Sem Miséria(BRASIL, 2014c), como estratégia de centralização dos programas sociais, 

resumida na Figura 3. 

 

Figura 3: Programas do Plano Brasil Sem Miséria nos eixos de proteção e promoção social 

 

Fonte: Paes-Sousa (2013, apud Rombach, 2014, p.135) 

 

A operacionalização do Programa Mulheres Mil no PRONATEC/Bolsa Formação é 

realizada pela mesma rede de atores envolvidos com o PRONATEC/BSM, que são as 
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instituições federais de educação profissional, como ofertante, e os interlocutores estaduais e 

municipais, como os parceiros demandantes dos cursos, quais sejam: Rede Sócio assistencial 

(Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS), os IFs e as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais. Além disso, as turmas são exclusivas, ou seja, formadas unicamente pelas mulheres 

em situação de extrema pobreza, a fim de garantir uma melhor integração das alunas nos 

cursos, a permanência e o êxito em todo o processo de formação e qualificação profissional 

(BRASIL, 2014c). 

 O público alvo do PRONATEC Mulheres Mil é formado por Mulheres a partir de 16 

anos, chefes de família, em situação de extrema pobreza, cadastradas ou em processo de 

cadastramento no CadÚnico, com as seguintes características: em vulnerabilidade e risco 

social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, com escolaridade 

baixa ou defasada e, preferencialmente, ainda não atendidas pelo PRONATEC/BSM. 

 As ações de implementação do programa, as quais são válidas para todas as ofertas de 

cursos na modalidade FIC, iniciam-se pela adesão do município e o MDS, firmando 

compromisso para a execução do programa e com as responsabilidades compartilhadas, a 

partir do preenchimento de um formulário eletrônico por um servidor municipal que atuará 

como interlocutor com os ministérios parceiros. Esse gestor local será o responsável em 

autorizar uma equipe para acessar o Sistema Nacional de Informações de Educação 

Profissional e Tecnológica. Concluída a adesão, o diálogo entre as instituições ofertantes para 

a escolha dos cursos e o município se estabelece: é a fase da negociação. Em seguida se 

estabelece o momento da pactuação, que se caracteriza pela inserção dos cursos acordados 

entre o município e a instituição ofertante, que tem a responsabilidade de cadastrar os cursos 

no SISTEC. Nessa ocasião, tanto o município quanto a escola ofertante ficam no aguardo da 

homologação pelos ministérios parceiros dos cursos cadastrados, os quais podem ser aceitos 

na sua totalidade ou não. A etapa finalística de implementação é a execução, marcada pela 

realização de várias ações, a saber: divulgação dos cursos, sensibilização, orientação e seleção 

do público alvo, dentro dos requisitos estabelecidos para as ofertas (ROMBACH, 2014). 

 Escolhido os beneficiários que participarão dos cursos, estes assinam um termo de 

responsabilidade efetivando a matricula pelo SISTEC e o MEC descentraliza os recursos para 

as instituições ofertantes (ROMBACH, 2014). 

 Para exemplificar o processo de implementação dos cursos do programa, tem-se a 

execução das etapas descritas a seguir: 
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1. Habilitação da prefeitura (adesão): definição de servidor municipal para ser 

interlocutor entre a prefeitura e o ministério, e preenchimento dos formulários 

eletrônicos do SISTEC formalizando o compromisso de execução do programa; 

2. Negociação de cursos: disponibilização para os municípios da lista das entidades 

ofertantes para o processo de negociação dos cursos, a partir da vocação econômica 

local e das características do município e também o envolvimento dos vários órgãos 

no processo de negociação, a saber: secretarias municipais do trabalho e do 

desenvolvimento econômico, da educação, coordenadores estaduais do SINE, 

empresariado local, sindicatos, comissões municipais de emprego e etc;  

3. Mobilização dos beneficiários: processo de divulgação e informações para todos os 

possíveis usuários, além de envolver a instituição ofertante no processo;  

4. Pré-matrícula: consiste no registro no SISTEC dos dados das pessoas interessadas em 

realizar os cursos de qualificação, atendendo ao critério de público prioritário previsto 

pelo programa; 

5. Matrícula: confirmação da pré-matrícula pelo usuário e impressão do termo de 

responsabilidade a ser assinado pelo aluno; 

6. Aula inaugural: é a recepção dos beneficiários, através de um momento de diálogo 

entre o público e as instituições ofertantes, onde as dúvidas, os direitos e deveres são 

esclarecidos, além de ser o momento quem que o público é sensibilizado acerca da 

importância do curso e quais os serviços que podem ser disponibilizados para os 

usuários pela prefeitura e as equipes municipais, incluindo serviços de saúde, 

educação, inclusão produtiva e outros; 

7. Acompanhamento dos beneficiários: diz respeito ao acompanhamento dos fatores que 

podem influenciar na evasão dos cursos, desde questões familiares e pessoais, até 

dificuldades com a instituição ofertante e dificuldades com o conteúdo programático 

dos cursos; 

8. Articulação com políticas públicas de trabalho e emprego: são as estratégias 

disponíveis para a promoção da inclusão produtiva urbana prevista no Plano Brasil 

Sem Miséria, entre elas a intermediação de mão-de-obra via MTE; o instrumento do 

Microempreendedor Individual (MEI); Microcrédito Produtivo e as estratégias de 

Economia Popular e Solidária;  
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9. Atividade de formatura: é a etapa que representa o momento de celebração para os que 

concluíram os respectivos cursos, contando com uma cerimônia para entrega de 

certificados (ROMBACH, 2014). 

 

O PRONATEC Mulheres Mil adota estratégias com vistas à adoção de instrumentos 

facilitadores para a promoção da qualificação profissional, estruturação de empreendimentos, 

desenvolvimento sustentável da população menos favorecidas, que se diferencia do 

PRONATEC Bolsa Formação como um todo. Para tal, o programa adota uma metodologia 

que promove o registro de dados das beneficiárias e de suas comunidades, denominada de 

Avaliação e Reconhecimento de Aprendizagem Prévia-ARAP (SOUZA, SOUZA E 

SANTOS, 2011).  

O programa se caracteriza pela valorização e pelo reconhecimento das aprendizagens 

prévias das alunas, a partir do ensino formal de cada uma delas, “e a identificação de 

competências e habilidades adquiridas em outros cursos ou com a própria experiência de vida 

que contribuem sobremaneira para a elevação da autoestima e auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem” (ALVES E SILVA, 2015, p.190). 

Além da ARAP, os itinerários de formação, entendidos como práticas de memórias, 

também são utilizados nas ações educativas desenvolvidas no Mulheres Mil, através das 

diversas fontes, a saber: escritas coletivas, registros pessoais orais, registros iconográficos 

(desenhos, fotografias) e registros fílmicos. Também foram utilizados como instrumentos 

metodológicos, o questionário de acesso, mapas da vida e portfólios, cujos construtos se 

servem da oralidade para a promoção da valorização de saberes prévios (SOUZA, SOUZA E 

SANTOS, 2011). Além do mais, “tanto os questionários de acesso, os mapas da vida e os 

portfólios contribuíram para promover essa contorção ideológica e vivencial junto às 

mulheres participantes do Programa. Esses instrumentos permitem a análise do contexto 

social de cada indivíduo” (SOUZA, SOUZA E SANTOS, 2011, p.11). 

O questionário de acesso, como instrumentos de coleta de dados por ocasião da pré-

matrícula nos cursos, tem o propósito de identificar o conhecimento prévio das alunas para 

fortalecer a percepção e a ideia de autoria da própria história de vida (ALVES E SILVA, 

2015). 
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O Portfólio, enquanto instrumento metodológico individual, 

 

reúne informações relativas à educanda contendo sua documentação formal e ainda a 

descrição de seus conhecimentos, habilidades e competências, que serve a 

propósitos diversos como um curso ou um trabalho. Ele vai se complementando no 

decorrer das atividades do programa de formação, podendo, ao final, se tornar um 

currículo da educanda por conter, além de informações pessoais, a descrição de suas 

habilidades e seus objetivos(ALVES E SILVA, 2015, P.191). 

 

Vale destacar que estes instrumentos não são foco deste trabalho. Portanto eles estão 

citados como fatores de diferenciação metodológica e pedagógica do Programa Mulheres Mil 

frente às demais demandas do PRONATEC Bolsa Formação, os quais por si só já seriam 

motivos de pesquisas relevantes para a Educação Profissional.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Ghedin e Franco (2011), há que se preocupar com o rigor científico das 

pesquisas que só se dará através da investigação e metodologias escolhidas para refletir entre 

o particular e o universal, organizando todo o movimento reflexivo.  

Assim, o itinerário da investigação para balizar a contemplação dos objetivos baseou-

se nas proposições de Draibe (2011), Yin (2010), Flick (2004) e Gil (2007). 

 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Considerando os objetivos estabelecidos, a pesquisa em questão se classifica como 

descritiva, pela capacidade de detalhar um determinado fenômeno, qual seja, o processo de 

implementação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Mulheres Mil 

na Escola de Saúde da UFRN (GIL, 2007).  

 O presente trabalho se classifica também como um estudo de caso, pois investiga o 

PRONATEC Mulheres Mil executado pela ESUFRN, através da avaliação dos subprocessos 

que compõe a implementação dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, executados com 

mulheres em risco social. Para Yin (2001), o estudo de caso se configura como uma pesquisa 

empírica que investiga um fenômeno dentro de seu contexto, especialmente quando não 

existem limites claros entre ambos. 

 Os procedimentos de coleta de dados desta pesquisa caracterizam-na como 

bibliográfica fundamentada em livros e artigos sobre o tema pesquisado, e documental, pois 

se utiliza de dados e registros escritos substanciados por fontes secundárias como Leis, 

Portarias, Decretos, Relatório de Gestão do PRONATEC da Escola de Saúde, Notas 

Informativas, além de Resoluções, Regimento Interno da ESUFRN e da UFRN, manuais e 

Notas Técnicas emitidas pelo MEC/SETEC. 

 Sendo o estudo de caso marcado pelo caráter qualitativo da pesquisa e esta “orientada 

para a análise de casos concretos em sua particularidade temporal e local, partindo das 

expressões e atitudes das pessoas em seus contextos locais”, segundo Flick (2004, p. 28), a 

pesquisa investiga o contexto que engloba um fenômeno, especialmente quando ambos os 

limites não se apresentam com demarcações claras. 
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4.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de um estudo de caso, o universo da pesquisa é constituído pelos atores 

diretamente relacionados com a implementação e gestão do PRONATEC Mulheres Mil 

ofertado pela ESUFRN no ano de 2014, ou seja, por todos os sujeitos ligados diretamente à 

gestão do programa, quais sejam decisores, executores e técnicos apoiadores administrativos e 

acadêmicos. 

 Dessa forma, o universo foi constituído por três grupos de sujeitos, a saber:  

 

 G1: Gestores responsáveis pela oferta dos cursos da ESUFRN, formados pelo 

Coordenador Geral e Coordenadores Adjuntos dos Polos Natal, Parnamirim e 

Maxaranguape, da Escola de Saúde, que executaram os cursos na modalidade 

Mulheres Mil, totalizando quatro gestores, subdivididos em G1-A, G1-B, G1-C e G1-

D; 

 G2: Orientadores e supervisores pedagógicos dos cursos avaliados, totalizando seis 

atores responsáveis pela elaboração dos planos de curso e acompanhamento da 

execução dos mesmos; foram subdivididos em: G2-A, G2-B, G2-C. G2-D, G2-E, G2-

F; 

 G3: Técnicos, que foram os responsáveis pela implementação direta dos cursos e 

execução das operações de logísticas e de apoio. Participam deste grupo, os 

operadores bolsistas que promoveram o apoio administrativo e acadêmico, totalizando 

quatro técnicos. Foram subdivididos em: G3-A, G3-B, G3-C, G3-D; 

 

O Quadro 7 apresenta o demonstrativo com o total dos sujeitos da pesquisa contendo 

os quantitativos dos três grupos de atores envolvidos na implementação dos cursos, ou seja, 

aqueles atores que atuaram em todo o processo de implementação dos cursos na modalidade 

PRONATEC Mulheres Mil da ESUFRN, que atuaram na oferta durante o ano de 2014 e as 

respectivas siglas utilizadas para estes sujeitos na análise dos resultados. Estes sujeitos foram 

escolhidos por terem condições de indicar e expressar questões fundamentais a serem 

observadas numa política pública e, especificamente no programa em questão, além de 

fornecer informações estratégicas e operacionais das ações implementadas com vistas ao 

alcance dos objetivos específicos elencado. 
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Quadro 7: Sujeitos da pesquisa 
GRUPO TIPO DE VINCULO QUANTIDADE SIGLA 

GESTORES-G1 

Coordenação Geral  1 G1-A 

Coordenação Adjunta-(direção Geral da ESUFRN)  1 G1-B 

Coordenação Adjunta-(Direção Acadêmica da 

ESUFRN) 

1 G1-C 

Coordenação Adjunta-(Representante de polo) 1 G1-D 

ORIENTADORES 

E 

SUPERVISORES 

PEDAGÓGICOS-

G2 

Orientador/supervisor pedagógico do curso Cuidador 

de Idoso – Polo Natal 

1 G2-A 

Orientador/supervisor pedagógico do curso Cuidador 

Infantil – Polo Natal 

1 G2-B 

Orientador/supervisor pedagógico do curso Atendente 

de Nutrição – Polo Parnamirim 

1 G2-C 

Orientador/supervisor pedagógico do curso Higienista 

de Serviço de Saúde – Polo Parnamirim 

1 G2-D 

Orientador/supervisor pedagógico do curso Agente de 

Informação Turística – Polo Maxaranguape 

1 G2-E 

Orientador/supervisor pedagógico do curso Atendente 

de Lanchonete – Polo Maxaranguape 

1 G2-F 

TÉCNICOS-G3 

Apoio acadêmico/administrativo – Polo Natal 1 G3-A 

Apoio acadêmico/administrativo – Polo Natal 1 G3-B 

Apoio acadêmico/administrativo – Polo Parnamirim 1 G3-C 

Apoio acadêmico/administrativo – Polo 

Maxaranguape 

1 G3-D 

Total  14 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos e Editais fornecidos pela Secretaria do PRONATEC da 

ESUFRN (2015) 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais envolvidos nas atividades do programa, 

com influência na implementação das ações desenvolvidas, experiência profissional e 

acadêmica compatível com as atribuições definida nos documentos legais e habilitado para 

atuarem, por via de aprovação em processo seletivo (BRASIL, 2012).  

O Quadro 8 apresenta um resumo das atribuições desses profissionais, com base na 

Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012.Os profissionais que atuam nas funções 

de Coordenador Geral e Coordenador Adjunto são indicados pela Direção Geral da Escola, 

por ser diretamente subordinada à Reitoria da IES, e designados por portaria pelo gestor maior 

da instituição, representado no caso da ESUFRN, pela Reitora da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em função da Escola de Saúde estar vinculada à UFRN. Todos os 

demais profissionais foram submetidos a processo seletivo simplificado por Edital público. 

Os professores e as beneficiárias não foram incluídos como sujeitos da pesquisa, pois 

o critério para tal inserção foi este agente ser um ator implementador. Ao professor coube o 

papel de ministrar aulas, seguido orientações pedagógicas e de conteúdos planejados pelos 

supervisores, responsáveis pela elaboração da proposta de implantação dos cursos. As alunas 

tiveram o papel de usuária das ações implementadas, não atuando na execução das mesmas. 
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Fonte: Adaptado pelo autor a partir de BRASIL (2012) 

Quadro 8: Atribuições dos sujeitos da pesquisa 

Coordenador Geral  
a) coordenar todas as ações relativas à oferta da Bolsa- Formação nos diferentes cursos oferecidos nas unidades da instituição; 

b) coordenar/acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de caráter gerencial, operacional e logístico necessárias 

para garantir a infraestrutura adequada para as atividades dos cursos; 

c) coordenar/acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as turmas da Bolsa-Formação, os controles acadêmicos, as 

atividades de capacitação e atualização, bem como reuniões e encontros; 

d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e 

aprovar os pagamentos de bolsa; 

e) solicitar ao ordenador de despesa da instituição a efetivação dos pagamentos aos profissionais; 

f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição; 

g) receber os avaliadores indicados pela SETEC/ MEC e prestar-lhes informações sobre os cursos; 

h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiários da Bolsa-Formação; 

i) exerceras atribuições de coordenador adjunto, de supervisor de curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de 

orientador. 

Coordenador-adjunto 
a) assessorar o coordenador-geral nas ações relativas à oferta da Bolsa-Formação no desenvolvimento, na avaliação, na adequação 

e no ajuste da metodologia de ensino adotada; 

b) assessorar a tomada de decisões administrativas/logísticas que garantam infraestrutura adequada para as atividades; 

c) coordenar/acompanhar as atividades administrativas, incluindo a seleção dos estudantes pelos demandantes, a capacitação e 

supervisão dos professores e demais profissionais envolvidos nos cursos; 

d) garantir a manutenção das condições materiais e institucionais para o desenvolvimento dos cursos; 

e) coordenar/acompanhar as atividades acadêmicas de docentes e discentes, monitorar o desenvolvimento dos cursos; 

f) acompanhar os cursos de forma que assegurem o cumprimento do cronograma e objetivos de cada curso; 

g) organizar a pactuação de vagas para a oferta da Bolsa- Formação, a montagem de turmas e os instrumentos de controle 

acadêmico e de monitoramento, além de participar das atividades de formação, das reuniões e dos encontros; 

i) manter atualizados os dados cadastrais de todos os profissionais bolsistas; 

j) elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na 

implementação da Bolsa- Formação; 

k) substituir, desde que designado, o coordenador-geral em períodos em que este estiver ausente ou impedido; 

l) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/ MEC; 

m) organizar a assistência estudantil dos beneficiários da Bolsa-Formação; e 

n) exercer as atribuições de supervisor de curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de orientador. 

Supervisor de curso 
a) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em conformidade com o Guia PRONATEC de Cursos de FIC 

e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, coordenando a elaboração da proposta de implantação dos cursos; 

c) coordenar o planejamento de ensino e assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com deficiência; 

e) apresentar ao coordenador-adjunto, ao final do curso ofertado, relatório das atividades e do desempenho dos estudantes; 

f) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao coordenador-geral; 

g) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada; 

h)supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros de frequência e desempenho acadêmico i)fazer a articulação 

com a escola de ensino médio para que haja compatibilidade entre os projetos pedagógicos;  

j)exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de orientador. 

Orientador 
a) acompanhar as atividades e a frequência dos estudantes; 

b) articular as ações de acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, permanência e êxito, e à inserção sócio profissional; 

c) realizar atividades de divulgação junto aos demandantes e promover atividades de sensibilização/integração entre os estudantes 

e equipes da Bolsa-Formação; 

e)articular ações de inclusão produtiva em parceria com as agências do Serviço Nacional de Emprego (SINE); e 

f) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência 

Apoio acadêmico e administrativo 
a) apoiar a gestão acadêmica e administrativa das turmas e acompanhar e subsidiar a atuação dos professores; 

c) auxiliar os professores no registro da frequência e do desempenho acadêmico dos estudantes no SISTEC; 

d) participar dos encontros de coordenação; 

e) realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados e a o pagamento dos bolsistas, entre outras atividades 

administrativas e de secretaria determinadas pelos coordenadores geral e adjunto; 

f) prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo; e 

g) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência. 
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 Os sujeitos investigados foram considerados chaves por serem detentores de elementos 

informacionais da ação dos subprocessos da implementação dos cursos FIC do PRONATEC 

Mulheres Mil implementados pela ESUFRN. 

 

4.3. COLETA DE DADOS 

  

Para a coleta de dados foram utilizadas inicialmente um levantamento bibliográfico e 

documental, com aprofundamento da revisão de literatura acerca do tema pesquisado, através 

da consulta de livros, teses, dissertações, artigos, base de dados e documentos oficiais (leis, 

decretos, políticas, documentos institucionais e base de dados do MEC e do MDS), com vistas 

à identificação dos referenciais legais para a implementação da política de educação 

profissional focada nas ações de gênero, metas e objetivos previstos pelo MEC para o 

programa.  

A coleta de dados ocorreu em duas etapas, a saber: a primeira foi realizada através de 

fontes de informações secundárias (documental e bibliográfica), a partir dos dados gerados 

durante a execução dos cursos FICs na modalidade PRONATEC Mulheres Mil e fornecidos 

pela Secretaria do PRONATEC da Escola de Saúde da UFRN.  

Posteriormente ocorreu a coleta de dados a partir de entrevistas, semiestruturada, com 

os atores implementadores, com questões, que versavam sobre a implementação dos cursos de 

formação inicial e continuada na modalidade PRONATEC Mulheres Mil. 

A técnica da entrevista apresentou-se como adequada para o atingimento dos objetivos 

pelo fato de permitir que o entrevistador esclareça o significado de uma palavra ou pergunta e, 

além disso, pode proporcionar respostas sem prejuízo à compreensão do entrevistado 

(VERGARA, 2009). 

Todas as entrevistas foram realizadas no período entre fevereiro e abril de 2016, com a 

devida autorização através do Termo de Livre Consentimento pelos sujeitos, registradas 

através de equipamento digital para garantir a integridade das informações coletadas, com 

uma duração total de 246 minutos e 46 segundos de gravação, e transcritas para arquivos de 

textos. 

A pesquisa se deu na sede da ESUFRN, para os sujeitos dos polos Natal e Parnamirim, 

e no polo de Maxaranguape, após agendamento prévio por parte dos envolvidos. 
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4.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Quanto à abordagem da análise de dados, a pesquisa é do tipo como qualitativa, cujos 

estudos dessa natureza descrevem a complexidade de um problema, analisando a interação 

das variáveis e compreendendo os processos vivenciados pelos grupos sociais e contribuindo 

para uma análise aprofundada das particularidades comportamentais dos sujeitos (YIN, 2010). 

Os dados dos documentos relativos às ofertas dos cursos de formação inicial e 

continuada da modalidade PRONATEC Mulheres Mil da ESUFRN foram disponibilizados 

pela secretaria do PRONATEC da ESUFRN, devidamente autorizado pela diretora da Escola, 

e tratados através da análise documental, após uma pré-análise e seleção dos mesmos, quando 

surgiram as primeiras hipóteses, ou seja, as primeiras constatações sobre o fenômeno o qual 

se propôs estudar. Para realizar a análise das entrevistas aplicadas foi utilizada a técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 1988), auxiliada pelo software NVIVO11, onde se adotou, 

como estratégia inicial de análise dos dados, a seleção das informações essenciais. 

 Os dados coletados foram analisados e interpretados à luz do modelo de anatomia do 

processo geral de implementação e seus subprocessos e sistemas de Draibe (2001), cujo 

critério de análise dos registros adotados foi o semântico, categorizados por temas, 

considerando os subprocessos e sistemas.  

 O Quadro 9 apresenta os objetivos específicos, os procedimentos de coleta de dados e 

as técnicas utilizadas para o tratamento e análise dos dados coletados. 

 

Quadro 9: Objetivos específicos, procedimentos de coleta de dados e técnicas de análise de dados 

Objetivos Específicos Procedimento de coleta de dados 
Técnica de 

analise 
 Identificar as características dos 

subprocessos e sistemas de implementação 

do PRONATEC Mulheres Mil, quais 

sejam: sistema gerencial e decisório, 

processos de divulgação e informação, 

sistemas de seleção, sistemas de 

capacitação, sistemas internos de 

monitoramento e avaliação e sistemas 

logísticos e operacionais. 

1. Pesquisa documental 

 

 Guia Metodológico do Sistema de Acesso, 

Permanência e Êxito do Programa Mulheres 

Mil; 

 Portaria nº 1015, de 21 de julho de 2011; 

 Portaria nº 168, de 07 de março de 2013; 

 Lei nº 12.513, de 26 de Outubro de 2011; 

 Nota informativa 188, de 25 de julho de 2014; 

 Nota informativa 202, de 01 de agosto de 2014; 

 ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- 

ESUFRN. Relatório Descritivo do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC. 

 

2. Entrevista 

 Análise 

documental 
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 Identificar como os gestores, supervisores, 

orientadores e técnicos percebem o 

processo de implementação do programa 

PRONATEC Mulheres Mil. 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 Analise de 

conteúdo 

(Bardin), 

auxiliado 

pelo 

Software 

NVIVO11 

 

 Verificar possíveis falhas e obstáculos na 

elaboração dos procedimentos de 

implementação do PRONATEC Mulheres 

mil. 

 Descrever as estratégias que garantiram ou 

dificultaram a implementação do 

PRONATEC Mulheres Mil. 

Fonte: Elaboração do autor (2015) 

 

 Com o auxilio do software NVIVO11, a análise foi realizada seguindo uma sequência 

operacional planejada para otimizar as ações e os procedimentos, conforme descrito a seguir:  

 

a) Pré-análise: a partir da escolha dos documentos e sistematização dos esquemas de 

procedimentos para a análise dos dados, procedera-se a leitura flutuante do material 

bem como a transcrição das entrevistas gravadas. A pré-análise objetiva a organização 

sistemática dos documentos (BARDIN, 1988); 

b) Sistematização das categorias, aqui definidas pelos subprocessos e sistemas de Draibe 

(2001), e das unidades de registros ou de significação; 

c) Exploração do material: codificação do material escolhido para análise através da 

categorização dos dados primários em unidades de registro para a definição dos 

recortes,  

d) Tratamento e interpretação dos resultados obtidos: estabelecimento dos resultados 

tratados de forma significativa para dar respostas aos objetivos levantados (BARDIN, 

1988). 

 

O tratamento dos dados, auxiliado pelo NVIVO11, foi realizado em três etapas. 

Inicialmente, a estruturação do projeto na base de dados do software ocorreu pela codificação, 

análise dos dados e, numa última etapa, pela extração das informações para a composição do 

relatório da pesquisa.  

 

 Etapa 01 – Estruturação do projeto no software NVIVO11 

 

Inicialmente, procedeu-se o cadastramento do projeto no software NVIVO11, com a 

denominação de “PRONATEC Mulheres Mil_Modelo de DRAIBE”. Em seguida foi 



64 
 

criado o sistema contendo as seis categorias temáticas a partir do modelo de Draibe 

(2001), o qual recebeu os textos das transcrições agrupadas por perguntas e por sujeito da 

pesquisa. A categorização é o procedimento de classificação dos elementos que 

compreendem um conjunto e que podem ser reagrupados por analogia, utilizando normas 

previamente definidas (BARDIN, 1988). 

 

 Etapa 02 –Codificação dos dados 

 

Para a codificação dos dados, adotaram-se os seguintes critérios: a) analisaram-se os 

roteiros das entrevistas para determinar as perguntas que se aplicaram para cada uma das 

seis categorias, considerando os sujeitos da pesquisa; b) cadastraram-se para cada 

categoria as transcrições das respostas distribuídas por sujeito da pesquisa (APÊNDICE 

2); c) definiram-se as unidades de significação ou de registro para inserção dos recortes 

das entrevistas (APÊNDICE 3). 

 

 Etapa 03 – análise dos dados e relatórios da pesquisa 

 

A análise dos dados foi realizada com o recorte do segmento de conteúdo de todas as 

entrevistas alocada no respectivo elemento de significação, criando dessa forma um 

arquivo contendo, conforme aponta Bardin (1988), um núcleo de sentido que faz parte da 

comunicação em análise. A partir desses arquivos contendo os núcleos dos sentidos 

temáticos, as análises e inferências foram determinadas e disponibilizadas para inserção 

na dissertação dos segmentos de textos para ilustração correspondentes às percepções dos 

entrevistados. 

 

 Cada uma das etapas do processo passou por uma sequência de atividades, 

considerando-se os objetivos do projeto e o tipo de informações analisadas, conforme 

apresentado na Figura 4. 
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Figura 4: Processo de análise de dados pelo NVIVO11 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Lage (2010) 

 

Os dados coletados foram categorizados a partir dos subprocessos descritos por Draibe 

(2001), ou seja, sistema gerencial e decisório, processos de divulgação e informação, sistemas 

de seleção, sistemas de capacitação, sistemas internos de monitoramento e avaliação e 

sistemas logísticos e operacionais.  
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5. ANATOMIA DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC 

MULHERES MIL 

 

 Esta sessão está subdividida em subtópicos em conformidade com o modelo de 

avaliação da implementação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

na modalidade Mulheres Mil executado pela Escola de Saúde da UFRN, considerando seus 

subprocessos e sistemas, à luz do modelo proposto por Draibe (2001), 

 

5.1. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

A Escola de Saúde e sua vocação e pioneirismo na Educação Profissional aderiu ao 

PRONATEC desde a primeira chamada governamental, ocorrida ainda no mês de outubro de 

2011, conforme documentos disponibilizados pela secretaria do programa quais sejam, 

Resoluções, Portarias, Notas Informativas, Relatórios de Descritivo do Programa, Editais, 

Termo de Cooperação, especialmente implantada para articular as respectivas 

demandas(ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2014a, 2014b).  

Apesar do desafio para a ESUFRN, tanto a gestão quanto o corpo docente e de 

técnicos da instituição aceitaram implementar cursos de formação inicial e continuada para 

atender as demandas propostas pelo programa.  

Embora contando com a experiência dos gestores e docentes em programas de 

capacitação de profissionais, como PROFAE e PRONERA, o PRONATEC se apresentou 

como um desafio, considerando questões materiais, de recursos humanos e de articulação 

entre os atores envolvidos, bem como quanto às incertezas do repasse dos recursos financeiros 

programados descritos nos documentos legais do programa (BRASIL, 2011a, 2012, 2013). 

A proposta de participação do PRONATEC pela ESUFRN foi aprovada pela ESUFRN 

em outubro de 2011, considerando nesse primeiro momento uma consulta prévia em reunião 

plenária ao corpo de servidores da Escola acerca da possibilidade de participação neste 

desafio proposto pelo Governo Federal, uma vez que o que estava em pauta na agenda política 

governamental era a discussão acerca da necessidade de qualificação de profissionais para 

atender a demanda reprimida por trabalhadores capacitados.  

Essa pauta da agenda política marcava o reconhecimento de que as políticas 

educacionais desenvolvidas até aquele momento não estavam sendo eficientes e eficazes para 
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garantir o preenchimento das vagas de empregos surgidas com a estabilidade econômica 

vivenciada à época. 

Com a aprovação da Lei do PRONATEC (Lei nº 12.513/2011), o programa se 

propunha expandir, democratizar, interiorizar a oferta de cursos de Educação Profissional e 

Tecnológica através de uma série de ações e subprogramas, incluindo à assistência técnica e 

financeira, conforme descrito nos documentos oficiais (BRASIL, 2011a). 

O programa, como já foi visto no Capítulo 3.1, é marcado pela gestão descentralizada, 

flexível e colaborativa entre instituições das esferas nacionais e subnacionais, através da 

adesão voluntária por convênio ou contrato, formalizado por meio do Termo de Compromisso 

em Adesão e por Acordo de Cooperação Técnica e operacionalizado pela parceria entre 

instituições demandantes, àquelas responsáveis pela definição e mobilização do público alvo, 

e às ofertantes, cujo papel é, após aderirem ao PRONATEC, ofertar os cursos pactuados e 

aprovados com os parceiros responsáveis pelas demandas. 

A UFRN, no processo de implementação das ações do PRONATEC, apresentou-se 

como o órgão responsável pela assinatura do Termo de Compromisso celebrado entre a 

Escola e a SETEC/MEC, na figura da gestão central representada pela reitoria, em função da 

ESUFRN ser uma Unidade Acadêmica de Educação Profissional em Saúde vinculada à 

Universidade. Dessa forma, os recursos necessários para a execução das pactuações são 

descentralizados para a UFRN e esta gerencia a execução orçamentária de suas Unidades 

Acadêmicas conforme o planejamento dos cursos pelos sistemas administrativos em uso na 

instituição, conforme termos descritos na pactuação. De forma resumida, a SETEC/MEC 

descentraliza os recursos do FNDE para a implementação das pactuações aprovadas pelas 

unidades acadêmicas para a UFRN, a qual os disponibiliza para que estes recursos sejam 

executados em conformidade com a destinação prevista na legislação do programa, seja para 

pagamento de bolsas para os trabalhadores e alunos, ou para o custeio dos materiais didáticos, 

fardamentos e serviços previstos (BRASIL, 2011a). 

Apesar de o Programa ter a possibilidade de ofertar cursos técnicos, à distância e de 

formação inicial e continuada, para fins desta pesquisa o foco são os cursos FICs com 

demanda específica para o atendimento de mulheres em risco social e cadastradas no 

CadÚnico, a saber o PRONATEC Mulheres Mil. A inclusão do Programa Mulheres Mil ao 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego deu-se no ano de 2014 

(ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2014a), apesar do programa estar em execução desde 2011. 
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A ESUFRN participa do PRONATEC desde sua aprovação em 2011. A Tabela 1 

apresenta a evolução na oferta de cursos e no número de vagas ofertadas pela Escola de Saúde 

no período compreendido entre 2011 e 2014. Os dados apresentados demonstram que a 

instituição assumiu seu papel de instituição ofertante, pactuando e implementando novos 

turmas a cada ano, com o destaque para o período de 2014, onde aconteceram as primeiras 

ofertas de cursos na modalidade Mulheres Mil (SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2015).  

 

Tabela 1: Demonstrativo da evolução na oferta dos cursos FICs no período 2011 a 2014 

Ano Total de turmas 
Vagas 

pactuadas 
Concluintes 

Relação entre as vagas 

pactuadas X concluintes 

2011 4 160 128 80,0% 

2012 29 1158 1042 90,0% 

2013 47 1858 1664 89,6% 

2014
1
 45 1694 1520 89,7% 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(2015) 

 

Vale salientar que o compromisso com a execução do programa pela ESUFRN reside 

no fato de que, embora o PRONATEC tenha como seu marco inicial em termos de 

implementação a data da aprovação da Lei nº 12.513/2011, em outubro de 2011, a Escola 

mobilizou todos os seus atores implementadores e promoveu a aula inaugural dos seus cursos 

como forma de consolidar sua participação no programa em 28 de dezembro de 2011. Essa 

cerimonia, a qual contou com a participação dos alunos matriculados nos cursos então 

pactuados de Cuidador de Idoso, Cuidador Infantil e Operador de Computador, demonstrou o 

nível de comprometimento da instituição e do seu corpo de colaboradores com a 

implementação do programa.  

No segundo semestre de 2014, o governo restringiu a oferta de vagas para o programa 

e anunciou a pactuação em duas fases: a primeira foi caracterizada pela demanda identificada, 

ou seja, àquelas determinadas pelos parceiros demandantes nacionais em colaboração com 

possíveis empregadores, com intenção de admissão no curto prazo. Para a segunda etapa, os 

ofertantes e demandantes definiram suas ofertas considerando a demanda potencial, as quais 

seguiram os critérios conforme a Nota Explicativa nº 202/2014/DIR/SETEC/MEC, de 

01deagostode2014, que priorizava a oferta de vagas em cursos técnicos demandadas pelas 

Secretarias de Estaduais de Educação bem como para as modalidades de demanda 

                                                           
1
 Os indicadores da ESUFRN registrados para o ano de 2014 incluem as ofertas na modalidade PRONATEC 

Mulheres Mil. (BRASIL, 2014c). 
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PRONATEC Mulheres Mil, PRONATEC Sistema Prisional em Regime Fechado, 

PRONATEC Vira-Vidas, PRONATEC Catadores, PRONATEC Bolsa-Verde, PRONATEC 

Campo, PRONATEC Agro, PRONATEC EJA e PRONATEC Services Públicos (BRASIL, 

2014c). 

Na ocasião, o Governo Federal garantiu o atendimento prioritário na pactuação e de 

todos os cursos na modalidade PRONATEC Mulheres Mil, como estratégia para o 

atingimento da meta nacional de ofertar 100 mil matrículas pela Rede Federal (BRASIL, 

2014b). 

Assim, como parte da estratégia de implementação dos cursos do programa, a Escola 

de Saúde optou por ofertar pela primeira vez cursos na modalidade Mulheres Mil, para 

atender a condição de prioridade imposta pelo Governo, a fim de contemplar algum curso na 

pactuação, situação corroborada pelos depoimentos a seguir, tanto de gestor quanto de técnico 

e apoiador da implementação. 

 

na verdade o MEC, através da SETEC, disse que a maioria das vagas, na verdade, 

dentro de [...] acho que uma nota informativa deles que dizia que iriam priorizar as 

vagas para essas características de pessoas que era o mulheres mil... 

G1-A 

 

quando surgiu [...] surgiu com força já pra gente ofertar [...] que foi quando 

aconteceu algumas reuniões só pra adequar ao que agente já ofertava, só adaptando 

pra o mulheres mil 

G3-A 

 

De acordo com a coordenação geral e adjunta, um dos fatores que intimidavam a 

oferta de cursos na modalidade estudada residia no fato de que a escolha do público alvo 

poderia oferecer dificuldade na captação, principalmente no polo de Natal, e pelo fato de não 

haver experiência na oferta de cursos nessa modalidade em função do delineamento proposto 

pelos documentos legais (BRASIL, 2008, 2014d). 

Na fala de um dos gestores, 

 

[...] não é aquele curso tradicional que você vai chegar na sala de aula [...] que você 

vai passar aquele conhecimento [...] aquela transmissão [...] ele vem a partir de rodas 

de conversas [...] tem as partes de saberes dessas mulheres [...] e esses saberes são 

aprofundados [...] as experiências são compartilhadas [...] então tudo isso é que vai 

dar essa condição de profissionalização [...].  

       G1-B 
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Após resistência inicial por parte dos gestores e da coordenação geral do PRONATEC 

da ESUFRN, baseada nas especificidades do programa, a Escola ofertou, na modalidade 

Mulheres Mil, os cursos de Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil, no polo Natal, Atendente 

de Nutrição e Higienista de Serviço de Saúde, no polo de Parnamirim e os cursos de Agente 

de Informação Turística e Atendente de Lanchonete, no município de Maxaranguape 

(ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2014a). 

Embora os cursos pactuados já fizessem parte da grade de cursos implementados pela 

Escola, ao serem ofertados na modalidade Mulheres Mil tiveram que ser adaptados para 

atenderem as recomendações previstas nos documentos que normatizam o programa. Essa 

adaptação exigiu um esforço adicional da instituição que resultou na contratação de 

profissionais para suprirem as demandas dos temas recomendados e um custo maior para 

implementar, conforme destaca um gestor: 

 

o programa mulheres mil, inclusive ele tem um custo muito maior [...] recursos 

financeiros [...] se gasta muito mais [...] porque além de outras [...] conteúdos que 

necessita [...] como empreendedorismo, matemática, português, informática, a 

questão da autoestima, a questão de toda legislação ligadas a mulher [...] que tem 

que ter um acompanhamento [...] 
G1-A 

 

A implementação dos cursos do PRONATEC Mulheres Mil pela ESUFRN contou 

com a parceria das secretarias de assistência social dos municípios de Natal, Parnamirim e 

Maxaranguape, as quais tiveram a responsabilidade de captar o público alvo das respectivas 

ofertas. O contato se deu através de reuniões entre os gestores da Escola e os representantes 

locais das respectivas secretarias responsáveis pelas ações do PRONATEC para a definição 

das estratégias e definições dos cursos a serem ofertados, bem como a forma de 

operacionalização dos mesmos. 

O Gráfico1 representa a execução das ofertas dos cursos de formação inicial e 

continuada relacionando as vagas pactuadas nos polos de Natal, Parnamirim e Maxaranguape, 

com as beneficiárias que concluíram os respectivos cursos. A taxa de conclusão representa a 

relação entre as beneficiárias concluintes e o número de vagas ofertadas para cada curso de 

formação inicial e continuadas na modalidade Mulheres Mil. 
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Gráfico 1:Demonstrativo de êxito: vagas pactuadas X concluintes do PRONATEC Mulheres Mil

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de SISTEC (2015) 

 

O polo de Natal, onde ocorreram as maiores dificuldades de captação das beneficiárias 

dentro do perfil estabelecido, apresentou os menores indicadores de êxito, confirmando a 

insegurança demonstrada pela gestão em ofertar a modalidade. Nos demais polos, os dados 

referentes aos concluintes indicam que as estratégias adotadas pela ESUFRN garantiram a 

permanência e êxito acima de 80%, considerado pelos gestores como sendo um bom nível de 

permanência e êxito, conforme a fala a seguir (ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014b).   

 

 

Procuramos trabalhar pra que agente tenha a maior quantidade de concluintes nos 

cursos, mesmo sabendo das dificuldades [...] filhos, trabalho durante o dia todo [...] 

no caso do (PRONATEC) Mulheres Mil, o abandono do curso ficou próximo da 

média oficial do MEC que é de 15%
2
 [...] consideramos uma experiência exitosa, 

apesar da inexperiência na modalidade. 
G1-A 

 

Os resultados positivos comentados pela gestora referente à execução dos cursos se 

deveu à percepção da importância de ofertar a modalidade PRONATEC Mulheres Mil e do 

comprometimento dos atores da implementação em atender todas as demandas e requisitos 

necessários para a implementação dos cursos, como se pode observa nas falas: 

                                                           
2
 A gestora se referiu a um dos indicadores utilizados pelo MEC para avaliar o desempenho educacional dos 

alunos: a taxa de conclusão. O MEC se utiliza para a análise de quatro indicadores: taxa de conclusão, a taxa de 

abandono, taxa de aprovação e taxa de reprovação (MONTAGNER, 2015). 
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Assim [...] essa coisa do compromisso social que a Escola tem com a educação 

como um todo. Então assim, isso eu acho fundamental, porque se assim não fosse 

agente realmente teria [...] teria deixado passar o Mulheres Mil. 

G1-C 

 

agente usa de muitas estratégias pra poder atender as necessidades desses alunos. 

G1-B 

 

nós não temos nenhum problema em termo de equipamentos e de infraestrutura...Em 

relação a parte de xerox de apostila...é tudo muito bem...assim...no momento em que 

agente pedia...encaminhando antecipadamente chegava material didático para eles. 

G2-A 

 

nós garantimos [...] tivemos o cuidado de garantir o que propõe mulheres mil e deu 

pra o financeiro [...] deu para custear o programa [...] os cursos. 

G1-A 

 

A implementação dos cursos também contou com a decisão, por parte da gestão, de 

pactuar cursos que já tinham sido executados e, portanto, com plano de curso, estrutura física 

e material necessário já estabelecido, reduzindo o impacto da inexperiência na modalidade, 

proporcionado pelas especificidades impostas pelo programa. Assim, estrategicamente, a 

escolha dos cursos de Cuidador de Idoso, Cuidador Infantil, Atendente de Nutrição, 

Higienista de Serviço de Saúde, Agente de Informação Turística e Atendente de Lanchonete, 

levou em consideração os seguintes aspectos para sua implementação: a) o fato dos cursos já 

terem sido ofertados em outros momentos, reduzindo o desafio da execução para apenas uma 

adequação dos conteúdos direcionados à emancipação das mulheres, conforme prevê o marco 

legal do programa; b) os cursos apresentassem um perfil temático que fosse adequado para as 

mulheres em situação de vulnerabilidade social; e c) atendessem a vocação econômica das 

comunidades de origem das beneficiárias, afim de otimizar a inserção no mercado de trabalho 

(BRASIL, 2104d). 

A partir dessa primeira aproximação sobre o processo de implementação dos cursos de 

formação inicial e continuada, referindo-se aos elementos para a otimização da execução das 

ações implementadas, passa-se a abordar análise do processo geral de implementação do 

programa PRONATEC Mulheres Mil. 

 

 

 



73 
 

5.2. SISTEMA GERENCIAL E DECISÓRIO 

 

 Na implementação de uma política, todo o processo é conduzido por um sistema 

gerencial e decisório que leva em consideração aspectos como nível de centralização e 

descentralização, estrutura hierárquica e organizacional, mecanismos empregados com vistas 

à implementação de decisões e as peculiaridades e a natureza do gestor. 

Avaliando o subsistema gerencial e decisório dos cursos de Formação Inicial e 

Continuada do PRONATEC Mulheres Mil, ofertado pela ESUFRN em 2014, e com base nos 

documentos gerados pela Escola e disponibilizados como fonte de pesquisa, a execução, a 

estrutura organizacional básica é formada por Coordenadores, geral e adjunto, supervisores e 

orientadores de curso, apoio administrativo e acadêmico.  

As decisões pertinentes ao programa aconteceram de forma colegiada através da 

interlocução entre os atores implementadores evolvidos, seja no âmbito da horizontalidade, 

seja na verticalidade das relações de poder decisório. A Figura 5 apresenta de forma 

esquemática como se deu o fluxo das relações e interlocuções, padrão de comportamento 

institucional que contribuiu para a execução dos trabalhos implementados.  

 

Figura 5: Organograma do PRONATEC Mulheres Mil da ESUFRN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos pela secretaria do PRONATEC da Escola de Saúde 

 

A estrutura organizacional expressa pela Figura 5 representa esquematicamente os 

atores responsáveis pela implementação dos cursos do PRONATEC em todas as suas 
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modalidades pactuadas pela ESUFRN, a qual, sendo uma Unidade Acadêmica de Educação 

Profissional em Saúde vinculada à UFRN tem, na pessoa da gestora maior, a reitora, a 

responsável pela proponência do Termo de Cooperação, cuja função é descentralizar créditos 

orçamentários para as instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

BRASIL, 2014a). 

A gestão do PRONATEC no âmbito da Escola de Saúde, através do coordenador geral 

e os coordenadores adjuntos, legitimados pela formação e experiência compatíveis com as 

responsabilidades relativas à função, tem o papel de planejar, implementar e coordenar todas 

as ações relativas à oferta da Bolsa-Formação nos diferentes cursos oferecidos pela instituição 

de modo a proporcionar meios materiais e institucionais para o desenvolvimento do conjunto 

das atividades.  

Após as negociações com os demandantes, ocorreu a construção dos termos da 

pactuação com a definição dos cursos a serem ofertados e proposição orçamentária para a 

implementação. Esse documento foi assinado pela administração geral da UFRN e 

encaminhado ao MEC para a aprovação. Cabe destacar que foi apenas nessa etapa do 

processo de pactuação que a administração central da UFRN participou da implementação, 

cujo papel foi apenas de centralizador dos recursos orçamentários, porém sem 

discricionariedade quanto ao seu uso. A coordenação geral do PRONATEC e a direção geral 

da ESUFRN são os únicos responsáveis pela gestão dos recursos humanos e materiais, bem 

como pela definição dos rumos que foram adotados para garantir a oferta dos cursos.  

Essa dependência orçamentária entre a Escola de Saúde e a administração central da 

UFRN se deve ao fato da Escola estar vinculada à Universidade, situação esta que não 

promoveu qualquer tipo de embaraço na implementação das pactuações realizadas até o 

momento, pois, a gestão estratégica é centralizada na coordenação geral do PRONATEC. 

O pertencimento da ESUFRN à Universidade Federal do RN, como escola vinculada, 

torna a administração central da UFRN responsável pela designação dos coordenadores geral 

e adjunto do PRONATEC, atores estes com atribuição de delinear todo o processo de 

planejamento, mobilização, pactuação e de interlocução do programa entre demandantes e 

ofertantes, conforme explicitado no depoimento a seguir: 

 

 

 

 



75 
 

o coordenador geral e o coordenador adjunto do programa, eles são designações da 

reitoria da universidade, que é a gestora maior daqui da UFRN [...] a coordenadora 

geral e a coordenadora adjunta são responsáveis pelo planejamento maior do 

programa em si aqui na escola [...] então são elas que mobilizam todos os demais 

profissionais em relação a pactuação, em relação ao andamento dos cursos, a 

avaliação dos alunos, a avaliação dos profissionais, a gestão dos processos de 

pagamentos, são elas que participam de reuniões, tanto a nível nacional como nível 

local e estadual [...] são elas que entram diretamente em contato com os 

demandantes, os demais demandantes e também os outros ofertantes. 

G3-B 

 

Com referencia ao Sistema Gerencial e Decisório, os atores envolvidos com o 

PRONATEC Mulheres Mil explicitaram o processo de pactuação, que pode ser resumido em 

três etapas: a)levantamento das necessidades de cursos resultante da interlocução entre 

demandantes e ofertantes; b) definição dos cursos a serem propostos pelo coordenador geral 

do PRONATEC Mulheres Mil; c) legitimação das escolhas resultante das negociações entre 

coordenadores representantes dos demandantes e ofertantes através da divulgação entre os 

demais atores das possibilidades de cursos, conforme os depoimentos de gestor e técnicos de 

apoio 

 

Os cursos são ofertados a partir de um diagnóstico prévio realizado entre a 

instituição demandante e a instituição ofertante. 

G3-B 

 

o gestor coordenador geral do PRONATEC que definia este tipo de curso que ia 

abraçar [...] só abraçou quando os professores, os orientadores e supervisores 

disseram nós queremos esse curso 

G1-B 

 

todas as decisões daqui do PRONATEC elas [...] são tomadas a partir de reuniões 

que são realizadas com coordenação geral e a coordenação adjunta do PRONATEC, 

assim como com a participação dos supervisores e orientadores dos cursos e a 

equipe que constitui o apoio acadêmico e administrativo do programa. 

G3-C 
 

Quanto ao processo de decisão e definição dos cursos com o perfil para a modalidade 

PRONATEC Mulheres Mil, a oferta 2014 foi desenvolvida em duas fases, a saber: a primeira 

constitui-se pelo envio para o MEC do mapa de demanda elaborado pelos demandantes 

nacionais em conjunto com seus parceiros. Este mapa se apresenta como o referencial para 

homologar as vagas que constituiu o leque de opções de cursos. Essa etapa da pactuação 

apresentou um caráter de autonomia participativa por parte dos demandantes (BRASIL, 

2014b).  
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A segunda fase, por outro lado, foi marcada pela limitação na autonomia, 

considerando o fato de, a partir dos cursos aprovados para homologação pela SETEC/MEC, a 

Escola, como ofertante, e os demandantes locais, representados pelas secretarias municipais 

de assistência social dos municípios de Natal, Parnamirim e Maxaranguape, aderiram aos 

cursos que apresentaram aproximação com a vocação institucional da ESUFRN (BRASIL, 

2014c). 

Analisando os documentos e os depoimentos dos gestores e técnicos, constatou-se uma 

limitação decisória da Coordenação Geral do PRONATEC da Escola de Saúde no tocante à 

definição dos cursos na segunda fase devido à limitação de ofertas, imposta pelo MEC, com 

base no mapa de demanda e em critérios pré-definidos, formalizados pelas notas informativas 

editadas (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2014c). Os depoimentos a seguir destacam a limitação 

na autonomia: 

 

a partir do momento que nós aderimos a pactuação, que é esse momento em que o 

MEC nos dá o leque de curso, e agente, de acordo com nossas condições 

institucionais [...] agente adere ou não, aos cursos [...] e logicamente respeitando a 

natureza da própria instituição 

G1-C 

 

quando enviaram pra agente  os cursos que o governo disponibilizava [...] nós 

automaticamente enviamos a nossa intenção 

G2-A 

 

as secretarias de assistência social dos polos que nós temos cursos [...] ou tivemos 

cursos de PRONATEC Mulheres Mil [...] que definiram esses cursos [...] e foram 

[...] porque não só eles definem [...] mas também dependem do MEC para pactuar 

esses cursos. 

G1-A 

 

A partir da definição dos cursos, fruto da interlocução entre os demandantes e a 

ESUFRN, a proposta foi submetida à homologação pela SETEC/MEC. É importante ressaltar 

que a Escola, enquanto instituição ofertante negocia cursos que atendam a demanda local e a 

vocação institucional, em especial nas áreas de saúde, educação e informática. Essa 

negociação é confirmada pelo depoimento a seguir (BRASIL, 2014c). 

 

com base nesse mapa de demanda, a coordenação geral do PRONATEC senta com 

os supervisores e orientadores e seus demandantes e eles decidem quais desses 

cursos a instituição de condição de ofertar, já que o nosso foco é voltado para a área 

da saúde, área da educação e nos entramos um pouquinho na informática, em 2014.2 

G3-3 
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É nesse momento, quando a proposta é enviada para homologação junto à 

SETEC/MEC, que se materializa a condição de centralização das decisões, caracterizadas, por 

vezes, pela imposição das modalidades para poder condicionar a aprovação da oferta. 

Essa postura do MEC se apresenta como um contrassenso uma vez que, ao estimular a 

criação do mapa de demanda identificada, supõe-se uma intenção de descentralização das 

decisões e estratégias para a escolha das ofertas com base na vocação local e numa 

participação democráticas dos atores envolvidos. Porém, o que se viu na oferta de 2014, foi a 

interferência direta do MEC, limitando as opções para aprovação e homologação dos cursos, 

através da publicação das Notas Informativas contendo critérios de priorização, que por vezes 

vai de encontro à realidade identificada pelas discussões entre o os demandantes e os 

ofertantes (BRASIL, 2014c).  

A Escola de Saúde tem apresentado sua capacidade de implementaras ações do 

PRONATEC Mulheres Mil pautada na autonomia decisória colegiada entre os colaboradores 

da instituição. A decisão relativa à escolha dos cursos a ofertados na modalidade Mulheres 

Mil aconteceu através da divulgação das vagas pactuadas em reuniões plenárias e, a partir 

desses informes, a gestão convidou os professores do corpo docente, em especial os que já 

tinham experiências anteriores nos cursos aprovados para a pactuação, uma vez que já 

existindo um plano de curso, caberia apenas a adequação ao modelo e recomendações do 

programa, com a inserção dos conteúdos específicos. Os depoimentos a seguir confirmam 

como se deu a sequência do processo de decisão e escolha dos cursos que foram ofertados. 

 

foi durante a plenária foi informado que haveria um novo programa [...] com [...] um 

novo olhar para essas mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade... 

G2-C 

 

se reuniram e viram toda esta questão do governo e a necessidade de implantar este 

curso Mulheres Mil [...] em plenária e em Conselho Diretor [...] lançam [...] esta 

proposta do PRONATEC pra nós que somos supervisores e orientadores [...] para 

tomarmos o pé da situação e aí ficarmos sabendo também que cursos [...] as 

especificidades do curso Mulheres Mil [...] as demandas de cursos que são 

oferecidas para esse tipo de população [...] para que agente possa se inserir ou não 

G2-A 

 

as decisões foram tomadas com base nesses [...] nesses aspectos [...] quais os cursos 

que teriam adequação melhor, quais os cursos que seriam mais fáceis, já que as 

turmas eram extremamente heterogêneas 

G2-B 
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o MULHERES MIL lhe dá toda uma filosofia pra se chegar a essas mulheres, com 

conteúdos, com uma filosofia bem específica, pra que possa realmente trazer essas 

mulheres para o contexto da escola. 

G1-D 
 

já tínhamos cursos que nós já oferecíamos aqui na Escola, como era o caso de 

Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil e Higienista de Serviço de Saúde que agente 

já vinha oferecendo aqui na Escola [...] então ficou fácil definir inicialmente estes 

cursos em que a Escola já vinha oferecendo 

G1-C 

 

A estrutura gerencial e colaborativa criada pela Escola de Saúde para implementação 

dos cursos do PRONATEC, composta por coordenadores, supervisores, orientadores e apoios 

administrativos e acadêmicos permitiu a execução das ações inerentes ao programa, conforme 

evidenciados nas falas no que diz respeito à percepção dos atores da implementação. 

 

realmente tem sido muito interessante a autoestima dessas mulheres, o resgate [...] 

vamos dizer, social de uma pessoa dessa, paga todo o nosso [...] prazer [...] porque 

você vê uma mulher que a vida inteira, muito mal teve a educação fundamental e de 

repente ela tá em sala de aula. 

G1-C 

 

nós ficamos muito satisfeitos com o programa Mulheres Mil [...] acho que nós 

conseguimos alcançar [...] o objetivo do programa Mulheres Mil [...] de trazer essas 

mulheres [...] de incluir todo o conteúdo proposto [...] tá certo [...] e conseguir 

aumentar a autoestima dessas mulheres. 

G1-A 

 

Aqui na Escola, depois que nós terminamos o curso, nós fazemos a avaliação, então 

percebemos assim, que as mulheres que participaram elas ficaram bem estimuladas 

tanto para trabalhar [...] na área em que elas fizeram essa capacitação [...] como 

inclusive para procurar outras oportunidades [...] então, abriu pra elas horizontes que 

elas até então não enxergavam e muitas inclusive achavam que não eram capazes 

G2-B 

 

No tocante aos processos decisórios, os técnicos de apoio administrativo e acadêmico 

não participaram das decisões estratégicas da implementação conforme se observa nos 

discursos. As decisões estratégicas são tomadas com características de centralização por parte 

do coordenador geral e adjunto, como descreve o depoimento de um técnico de apoio 

administrativo e acadêmico. 

 

a coordenadora geral e a coordenadora adjunta são responsáveis pelo planejamento 

maior do programa em si aqui na escola [...] então são elas que mobilizam todos os 

demais profissionais em relação a pactuação, em relação ao andamento dos cursos, a 

avaliação dos alunos, a avaliação dos profissionais, a gestão dos processos de 

pagamentos, são elas que participam de reuniões, tanto a nível nacional como nível 
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local e estadual [...] são elas que entram diretamente em contato com os 

demandantes, os demais demandantes e também os outros ofertantes. 

G3-B 

 

a equipe de apoio acadêmico e administrativo ela atua nessas funções operacionais 

básicas que são essenciais para a execução dos cursos. 

G3-C 

 

A análise do subprocesso em questão está resumida no quadro 10 a seguir: 

 

Quadro 10: Síntese do Sistema Gerencial e Decisório 

Sistema Gerencial e Decisório 

1 Gestão centralizada para questões orçamentárias e de planejamento estratégico 

2 Gestores designado pelo reitor a partir de sugestão da direção da ESUFRN e demais 

atores implementadores aprovados a partir de submissão a processo seletivo por edital 

público 

3 Definição dos cursos com autonomia limitada baseada em ofertas previamente 

aprovadas pela SETEC/MEC, nem sempre fruto dos arranjos locais entre demandantes 

e a Escola de Saúde. 

4 A decisão sobre a oferta dos cursos vinculada a cursos já ofertados em outras 

modalidades  

5 Os técnicos de apoio administrativo e acadêmico com pouca autonomia decisória, 

sendo mais operacionais. 

 

Como se observou nos depoimentos e nas demais fontes de dados consultadas, o 

desenho do Sistema Gerencial e Decisório tem se mostrado funcional e com características 

colaborativas. Entretanto há interferência dos entes governamentais na decisão dos cursos a 

serem ofertados, cuja pactuação ocorre a partir de fases, onde a primeira é a construção do 

mapa de demandas, com a colaboração dos demandantes em nível nacional (BRASIL, 2014c), 

e que serve de referência para os parceiros ofertantes para elaboração de seus documentos 

com as respectivas ofertas, sinalizando uma autonomia e descentralização decisória. Porém, 

na segunda fase, as decisões são impostas a partir de notas informativas elencando critérios de 

priorização para a pactuação e, por conseguinte, norteando todas as estratégias na oferta dos 

cursos. 

 

5.3. PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

 A circulação de informações e a divulgação, mesmo que minimamente, faz-se 

necessário para um processo de implementação entre os atores envolvidos e os beneficiários, 

conforme esclarece Draibe (2001). Assim, houve a necessidade de investigar se os dados 
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foram divulgados de forma suficiente e abrangente entre o público envolvido, sejam os 

gestores, os supervisores e orientadores, os técnicos, os beneficiários e a comunidade em 

geral, como também que meios foram utilizados para este fim.  

 Para Draibe (2001, p.32), “parte do sucesso de um programa depende da adequação 

dos meios de divulgação junto aos seus públicos internos e externos, bem como de 

informação qualificada (isto é, clara e suficiente) entre agentes implementadores e 

beneficiários”. 

 O PRONATEC Mulheres Mil, pela sua especificidade focada nas mulheres jovens e 

adultas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com baixa escolaridade e à margem 

do mercado de trabalho(BRASIL, 2014d), não se utilizou dos meios convencionais de 

divulgação, uma vez que a responsabilidade de captar as beneficiárias era das instituições 

demandantes, a saber, as secretarias municipais de assistência social, operacionalizadas pelos 

Centros de Referencia em Assistência Social-CRAS, como explicita os depoimentos a seguir. 

 

na parte de divulgação mesmo do Mulheres Mil (PRONATEC Mulheres Mil), 

agente não participou diretamente [...] Agente divulgava informalmente [...] assim 

[...] informalmente [...] que procurassem a SEMTAS (Secretaria Municipal do 

Trabalho e Assistência Social). 

G2-B  

 

É [...] através dos centros de referencia de assistência social, chamados CRAS, então 

eles fazem a divulgação dos cursos [...] quando é marcado [...] o cronograma [... ] 

dias e horários previstos para o momento que se chama de pré-matrícula, e, a partir 

da pré-matrícula o sujeito já fica sabendo quando vai ser a matrícula, a qual é 

realizada por nós. 

G1-C 

 

a divulgação desse curso veio através da secretaria de assistência social também, 

como a seleção dos alunos também, eles tiveram grande participação [...] ajuda 

nesse sentido de divulgação. 

G2-E 

 

 Desse modo, com a restrição do público alvo, a divulgação não pode ser abrangente 

para não criar uma procura por pessoas que não apresentassem os requisitos exigidos pela 

modalidade ofertada.  Essa limitação resultou numa dificuldade de captação das beneficiárias 

resultando, através da necessidade de uma busca ativa pelos demandantes, num adiamento por 

mais de uma vez da data de fechamento de algumas turmas e, por consequência, adiando o 

inicio dos respectivos cursos, principalmente nos municípios de Natal e Parnamirim.  
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a própria secretaria fez a triagem dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, 

independentemente dela estarem vinculadas já a alguma atividade, já a alguma 

comunidade. [...] então, assim, foi através das secretarias que nós passamos a 

oferecer o Mulheres Mil (PRONATEC Mulheres Mil). 

G1-C 

 

as mulheres são indicadas pelas secretarias de assistência social [...] então aqui como 

instituição ofertante (Escola de Saúde) nós matriculamos essas mulheres [...] só a 

formalização [...] então a formação é nossa [...] a formação pedagógica [...] o curso 

[...] a teoria, a prática [...] mas realmente essa seleção é feita pela instituição 

demandante. 

G1-A 

 

 A ESUFRN não promoveu ação de divulgação ou promoção à comunidade em geral 

devido à captação das beneficiárias ser de responsabilidade dos demandantes. Porém, a 

secretaria municipal de assistência social teve dificuldade em fechar as turmas no polo de 

Natal, o que resultou numa captação com o perfil que não correspondeu na sua totalidade ao 

recomendado pelos documentos do programa, como se observa na fala de um dos técnicos de 

apoio administrativo e acadêmico. 

 

a captação do público [...] que eu propriamente estava na matrícula com o pessoal 

[...] que era pra ter fechado os cursos em determinada semana, acabou que foi 

prorrogando [...] prorrogando [...] acho que prorrogou mais de uma semana, na 

verdade [...] e não conseguiu fechar o curso, porque, como era muito característico, 

específico, na verdade [...] e o público acabou não sendo 100% como era pra ser 

para o mulheres mil. 

G3-C 

 

 No entanto, no município de Maxaranguape, um dos polos contemplados para ofertar 

cursos na modalidade Mulheres Mil, essa dificuldade não se apresentou. Esse fato se deveu 

principalmente à capacidade de mobilização e entrosamento da comunidade, destacado na fala 

do gestor a seguir. 

 

agente já vinha atuando em Maxaranguape, um polo do PRONATEC. E 

Maxaranguape tem uma característica de ter pessoas muito ligadas e que buscavam 

se qualificar e era assim, uma solicitação que já vinha antiga, com os jovens e 

adultos de lá, e agente ficou com aquele compromisso [...] e também assim, por ter 

uma pessoa que fazia um trabalho e que atuava com pedagogias de Paulo freire, que 

a meu ver tem tudo a ver com o Mulheres Mil. Agente achava complicado isso para 

aqui, para Natal, e pra outro qualquer lugar [...] só conseguia vislumbrar bem para 

Maxaranguape [...] por essa característica, por essa proximidade das pessoas, com as 

pessoas. 

G1-B 

 

Em termos de comunicação institucional, a SETEC/MEC e a ESUFRN promoviam um 

fluxo de dados através de e-mails, gerenciados pelos técnicos de apoio administrativos e 
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acadêmicos da secretaria do PRONATEC, especialmente designados pela coordenação geral 

para tal ação. As informações estratégicas eram divulgadas através de notas informativas 

encaminhadas pelos operadores da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, via 

internet, inclusive com reuniões transmitidas por vídeo conferência em vários momentos. 

Entre os ofertantes e demandantes, o contato se apresentou mais intenso no inicio das ofertas, 

em virtude da captação dos alunos para o fechamento das turmas, marcada pelos processos de 

pré-matrícula, pelos demandantes (secretarias municipais de assistência social), e matrícula, 

pelo ofertante (Escola de Saúde). 

De maneira geral a divulgação e as informações se limitavam às estruturas 

institucionais, entendidas nesse caso como as secretarias de assistência social e a ESUFRN, 

através do seu site
3
 e do contato direto junto à própria secretaria da Escola. Quanto aos 

beneficiários, a interlocução acontecia através dos supervisores e orientadores, os quais 

intermediavam as dúvidas e esclarecimentos das beneficiárias e docentes com a secretaria e os 

coordenadores (BRASIL, 2012).  

A coordenação sempre se mostrou presente junto às turmas, especificamente às do 

PRONATEC Mulheres Mil, face às especificidades exigidas, através da visita periódica às 

turmas para dirimir dúvidas e esclarecer sobre os processos de pagamentos e atrasos dos 

mesmos, um problema que acompanho todas as execuções do PRONATEC, incluindo a 

modalidade Mulheres Mil. Para os cursos FICs na modalidade Mulheres Mil, as visitas 

ocorreram em pelo menos três momentos, a saber: na aula inaugural, durante a execução do 

curso e ao final do mesmo, durante a solenidade de formatura. 

Um compromisso assumido pela coordenação geral e os demais adjuntos foi a clareza 

nas respostas e esclarecimentos. Esse fato se deve a postura de abertura e acesso irrestrito de 

todos os que precisassem se comunicar com a coordenação. 

As comunicações de caráter logístico eram centralizadas na secretaria do PRONATEC 

da Escola de Saúde, que providenciava os devidos encaminhamentos, sejam estes de ordem 

acadêmica, como material, equipamentos e veículos para deslocamento de alunos, seja no 

âmbito administrativo, relativo aos pagamentos das bolsas aos alunos, professores, gestores, 

supervisores, orientadores e técnicos. 

O aspecto negativo identificado no processo de comunicação foi caracterizado pela 

falta de regularidade na descentralização dos recursos orçamentários, de responsabilidade do 

FNDE (BRASIL, 2012), para o pagamento das bolsas de todos os operadores e beneficiários 

                                                           
3
www.esufrn.com.br 
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do programa. Com uma atitude recorrente de atraso dos repasses, as questões relativas ao 

pagamento das bolsas, tanto para as beneficiárias quanto para os demais atores da 

implementação, apareciam para os gestores com frequência, gerando sempre uma 

desconfortável necessidade de justificar os inconvenientes gerados pela demora nos repasses. 

Esses atrasos repercutiram diretamente na permanência e êxito das beneficiárias, uma vez que 

a bolsa representava o único meio de se locomover até a unidade de ensino. 

Ao serem entrevistados quanto aos objetivos do programa, uma questão comum a 

todos os sujeitos da pesquisa, verificou-se que a Escola não formalizou em documentos os 

próprios objetivos para o PRONATEC Mulheres Mil. Draibe (2001) alerta que qualquer 

dúvida quanto aos objetivos e procedimentos necessários ou quando os atores não tem a 

devida clareza sobre suas respectivas rotinas de trabalho, essa situação pode refletir 

negativamente nos resultados. Quanto à questão acerca do conhecimento dos objetivos do 

programa, observou-se apenas a preocupação de otimizar as ações previstas nas respectivas 

funções. Os técnicos se preocuparam em garantir a entrada e a saída das beneficiárias, 

buscando sempre atender as demandas docentes e os prazos para execução dos mais variados 

processos inerentes à secretaria, tais como, elaboração dos processos de pagamento das bolsas 

tanto de corpo docente, beneficiários, corpo administrativo, gestores e corpo acadêmico. Na 

fala de um dos técnicos, estes são responsáveis por: 

 

todo o processo de entrada de aluno até a saída do aluno [...] permanência e saída do 

aluno [...] entrada, por exemplo, fazendo a pré-matrícula deles junto ao demandante, 

que no caso era a SEMTAS, depois a matrícula no próprio sistema mesmo [...] no 

sistemas federais (SISTEC) [...] entrada dos alunos nas salas com a 

operacionalização [...] ver como a sala “tava”, se “tava” tudo funcionando dentro da 

sala [...] atendimento de alunos diários normalmente com problema de pagamento, 

recebimento de materiais, bolsas, fardamentos e etc, e até a saída com a confecção 

das entrevistas finais [...] das pesquisas que fazem com os alunos, como entrega de 

certificados e operacionalização pra a saída do aluno mesmo em si.  

G3-C 

 

A falta de clareza quanto aos objetivos institucionais formalizados pela Escola levou 

aos respondentes explicitarem os objetivos acerca do curso ou da sua função no programa. As 

falas remeteram aos aspectos legais e conceituais do PRONATEC, não permitindo identificar 

como a Escola idealizou suas metas e ações com base nas recomendações formais do 

programa. As falas a seguir exemplificam esse descompasso conceitual entre os documentos 

legais e a implementação da ESUFRN. 
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o objetivo era esse [...] formar [...] né [...] pessoas com [...] como é que agente diz 

[...] com competência para desenvolver suas atividades com crianças 

G2-D 

 

tudo assim com o intuito de sempre assim [...] a meta de aumentar a autoestima 

dessas mulheres e que é pra elas entrarem exatamente, na [...] no mercado de 

trabalho para beneficiá-las e também a família 

G1-A 

 

 

o objetivo do Programa Mulheres Mil é [...] trazer essas mulheres [...] de incluir todo 

o conteúdo proposto [...] tá certo [...] e conseguir aumentar a autoestima dessas 

mulheres 

G1-D 

 

assegurar que estamos oferecendo um curso de boa qualidade de forma que esse 

aluno amanhã, mesmo que ele não venha exercer a profissão para a qual ele está se 

qualificando, [...] isso que ele aprendeu possa levar para a vida, como cidadão 

comum mesmo, mas que possa levar para a vida 

G1-C 

 

fazendo um resgate social dessas mulheres, atingir essas mulheres [...] tirar essas 

mulheres do seu cotidiano, e trazer para a escola 

G1-D 

 

A gestão do programa destacou que o esclarecimento e a divulgação dos objetivos, 

metas e as ofertas pactuadas ocorreram nas reuniões pedagógicas realizadas durante a 

implementação do programa, sendo pelo menos uma antes de iniciarem os cursos pactuados, e 

outra ao final como forma de avaliação da execução dos cursos, ratificado pela fala a seguir 

 

também fazemos estas reuniões onde normalmente [...] todos tomam conhecimento 

[...] e a partir daí agente explicita todos os objetivos e como se dará a 

operacionalização desses cursos (PRONATEC Mulheres Mil) onde todos podem 

participar e pode [...] contribuir de alguma forma o desenvolvimento do curso. 

G1-C 

 

Assim, o principal meio de divulgação institucional da ESUFRN para tratar das ações 

e estratégias de implementação do PRONATEC Mulheres Mil foram as reuniões pedagógicas 

periódicas realizadas pela gestão, que se mostraram suficiente para garantir um alinhamento 

estratégico na implementação dos cursos em questão. As questões pertinentes à 

implementação foram tratadas de forma clara nas reuniões, prezando pelo alinhamento dos 

procedimentos e estratégias visando a qualidade das ações executadas. 

Uma síntese dos processos de divulgação e informação elencadas a partir das 

entrevistas está exposta no Quadro 11 a seguir: 
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Quadro 11: Síntese dos Processos de Divulgação e Informação 

Processos de Divulgação e Informação 

1 A divulgação do PRONATEC Mulheres Mil se apresenta restrita às Secretarias 

municipais de assistência social dos municípios demandantes, por estas serem os 

principais responsáveis pela captação das beneficiárias em função das especificidades 

exigidas pela modalidade. 

2 A coordenação geral e adjunta estão sempre abertas para diálogo e tratam as 

informações entre os atores da implementação e beneficiárias de forma clara  

3 A comunidade não recebe divulgação do PRONATEC Mulheres Mil devido à 

especificidade do público alvo. 

4 A captação das beneficiárias se deu de forma não convencional em função do perfil 

exigido pela modalidade Mulheres Mil. 

5 O canal de comunicação entre os órgãos implementadores superiores (SETEC/MEC) e 

a Escola de Saúde, na pessoa da coordenação, faz-se por meio de e-mail e vídeo 

conferencia.  

6 As reuniões pedagógicas se apresentam como a alternativa para alinhamento e 

divulgação das informações sobre o programa, uma vez que não existe um documento 

formal explicitando os objetivos e metas da ESUFRN.  

 

Um aspecto negativo, em se tratando do processo de divulgação e comunicação, reside 

na falta de precisão das informações, quanto ao calendário de descentralização orçamentária, 

proveniente do FNDE/MEC para pagamentos das bolsas para os alunos e atores 

implementadores. Esse fato também contribuiu para gerar ansiedade nas beneficiárias, isso 

porque os repasses atrasavam e, com isso, promoveu o comprometimento da execução dos 

cursos, pois, para a grande maioria das beneficiárias do PRONATEC Mulheres Mil, este 

recurso era o único meio de se deslocar para assistirem as aulas, gerando por vezes problemas 

de ausência e até de abandono do curso. 

 

5.4. SISTEMA DE SELEÇÃO 

 

O Sistema de Seleção de uma política ou programa tem a finalidade de definir os 

agentes implementadores e beneficiários da política (DRAIBE, 2001). 

 Nesta pesquisa foram investigados os procedimentos para a seleção dos 

implementadores, quais sejam coordenadores, orientadores, supervisores, professores, 

apoiadores administrativos e acadêmicos, e beneficiários, considerando os critérios de seleção 

e divulgação para os interessados. 

 Os coordenadores geral e adjuntos são designados pela instituição ofertante de 

educação profissional (BRASIL, 2012), através de portaria. A direção geral da Escola 

encaminhou os nomes à administração central da UFRN para formalizar a indicação. Os 
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nomes sugeridos tiveram como critério a experiência na implementação de programas federais 

de capacitação e o vínculo efetivo com a UFRN.  

Para este tópico, analisaram-se os critérios de elaboração e divulgação dos processos 

seletivos para os profissionais que atuaram no programa e, por isso, optou-se por tratar dessa 

divulgação no presente item.  

 A seleção das beneficiárias foi tratada de forma diferenciada, uma vez que este público 

apresenta uma especificidade para atender às exigências da modalidade Mulheres Mil, e como 

tal será tratada mais adiante. 

 Todos os atores da implementação precisaram comprovar a disponibilidade de atuação 

em horário extraordinário à sua jornada prevista no contrato de trabalho (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, observou-se que todos os supervisores, orientadores, apoiadores técnicos 

administrativos e acadêmicos e também professores, atenderam a esta condicionalidade. É 

importante destacar que 

  

O corpo docente foi selecionado através de edital público; uma vez selecionados o 

planejamento das aulas foi conduzido pela distribuição dos conteúdos de acordo com 

o domínio de cada professor. As turmas foram acompanhadas pelo orientador com o 

apoio da supervisora (ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2014b). 

 

Todas as atividades desenvolvidas pelos profissionais no campo de ação do 

PRONATEC Mulheres Mil não qualificam vínculo empregatício e os valores recebidos como 

bolsa não se integram ao vencimento ou salário recebidos (BRASIL, 2012). 

 O acesso dos profissionais que atuaram no programa se deu através de processo 

seletivo através de editais públicos, cujas comissões de avaliação foram instituídas pela 

direção geral da Escola de Saúde, compostas por professores efetivos, supervisores e 

orientadores das áreas referentes aos cursos ofertados na modalidade Mulheres Mil. Os 

processos seletivos foram realizados em duas fases, a saber: 

 

 Fase1: No ato da inscrição o candidato deverá apresentar obrigatoriamente um 

envelope lacrado com uma cópia preenchida do formulário que identifica a 

experiência docente na educação profissional e no PRONATEC, com as devidas 

comprovações, a partir de uma tabela existente no próprio edital; 

 Fase2: todos os classificados na primeira fase foram convocados a apresentarem 

cópias dos documentos pessoais, do currículo vitae de acordo com o modelo publicado 

no edital, e as devidas comprovações acerca de todos os títulos constantes no 
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currículo, para serem analisados pela comissão examinadora, além do Termo de 

Compromisso, que tratava da confirmação da disponibilidade para atuar no programa 

e que esta atuação não comprometia a carga horária regular junto à instituição à qual 

este profissional tenha vínculo, pelo fato de estar atuando no PRONATEC (ESCOLA 

DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2014c). 

 

Todos os profissionais aprovados são cientes, pelo edital, que o processo seletivo 

assegura a expectativa de direito à concessão da bolsa, ficando a participação condicionada à 

observância das disposições legais pertinentes, do interesse e conveniência da administração 

da Escola de Saúde, da ordem de classificação e do prazo de validade do processo 

seletivo(ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2014c). Em depoimento, um dos técnicos destaca o mecanismo de acesso pelo 

processo seletivo, ratificada pela fala de uma das gestoras. 

 

todos os profissionais do PRONATEC eles fazem um processo seletivo [...] um 

processo seletivo simplificado [...] esse processo é divulgado no Diário Oficial Da 

União [...] também é divulgado no boletim da UFRN. 

G3-D 

 

Pra os orientadores, professores e tudo [...] agente abre um edital definindo as 

características do profissional que agente espera [...] e a prioridade sempre são os 

servidores do serviço público. 

G1-A 

ele não tem vínculo empregatício, como já falei [...] certo [...] ele fica no programa 

de acordo com a necessidade do programa e se está atendendo realmente ao que é 

preconizado pelo programa. 

G1-C 

 

Os orientadores e supervisores dos cursos de Cuidador de Idoso, Cuidador Infantil, 

Atendente de Nutrição, Higienista de Serviço de Saúde, Agente de Informação Turística e 

Atendente de Lanchonete já tinham experiência anteriores na oferta dos cursos, o que facilitou 

a definição dos professores e a adequação dos novos conteúdos para a modalidade Mulheres 

Mil. Prioritariamente as decisões acadêmicas são de responsabilidades dos profissionais com 

vínculo efetivo na ESUFRN.O depoimento de uma das supervisora/orientadora destaca essa 

experiência anterior como fator de seleção para consolidar a oferta de curso na modalidade 

Mulheres Mil. 
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na realidade eu já tinha sido supervisora de outros [...] cursos de higienista [...] e 

como foi ofertado novamente esse curso eu fui convidada a ser supervisora desse 

[...] mas também foi informado que ele tinha outro perfil. 

G2-C 

 

A escolha das beneficiárias é um caso a parte, em função das especificidades típicas do 

PRONATEC Mulheres Mil. Esse processo é de responsabilidade das instituições 

demandantes, ou seja, as secretarias municipais de assistência social e, especificamente, as 

secretarias dos municípios de Natal, Parnamirim e Maxaranguape. 

 

Então é muito comum que a demanda parta dessas secretarias, eles tem já um 

publico que é atendido pelas bolsas do governo, principalmente o Bolsa Família, são 

pessoas que tem o NIT, numero de inscrição social, e a secretaria capta junto com 

esses alunos quais as necessidades deles. 

G3-D 

 

é exatamente os demandantes que faz esse processo seletivo [...] essa demanda [...] 

que encaminha a demanda pra agente [...] então [...] nós conversamos também com 

ele [...] de como era o programa mulheres mil. 

G1-A 

 

os demandantes, de acordo com o ministério [...] o demandante [...] ele já tem o 

público alvo pré definido [...] ele já sabe onde eles vão encontrar [...] o ministério da 

ação social [...] ele já sabe que clientela é [...]. 

G1-A 

 

A seleção das beneficiárias foi definida pela especificidade do público alvo, 

caracterizado por mulheres a partir de 16 anos, responsáveis pelos seus lares, marcadas pela 

extrema pobreza, em vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, sexual, 

psicológica, com baixa escolaridade e participante do CadÚnico (BRASIL, 2014d). Como se 

pode observar, as especificidades das beneficiárias limitam o processo de divulgação uma vez 

que o programa não recomenda que as condicionalidades sejam descumpridas para a 

modalidade Mulheres Mil. 

O critério de preenchimento das vagas dos cursos do PRONATEC Mulheres Mil foi o 

da ordem de chegada, a partir da busca ativa pelos demandantes e dos encaminhamentos da 

pré-matrícula nas respectivas secretarias municipais de assistência social.  

 

As vagas foram preenchidas de acordo com a questão de chegada [...] por ordem de 

chegada na hora da inscrição. 

G3-D 

 



89 
 

Como já foi comentado, as especificidades dos requisitos para participar do 

PRONATEC Mulheres Mil também resultou em dificuldades para fechar algumas turmas da 

modalidade, o que gerou alguns atrasos e prorrogações para o início dos cursos, 

principalmente no município de Natal e Parnamirim (ESCOLA DE SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014b).  

Considerando que o PRONATEC já estava em execução pela Escola de Saúde desde 

2011, não houve necessidade de processo seletivo para os implementadores técnicos de apoio 

administrativo e acadêmico, pois a equipe já estava em atividade. 

O mesmo ocorreu com os supervisores/orientadores, que foram convidados a 

adaptarem seus cursos em função das experiências já executadas nas ofertas pelo 

PRONATEC sem as características da modalidade Mulheres Mil. 

A divulgação dos processos seletivos é sempre feita no boletim de Serviços da UFRN. 

Para os cursos de formação inicial e continuada ofertados no segundo semestre de 2014, todos 

os implementadores já estavam habilitados em processos anteriores ao programa PRONATEC 

Mulheres Mil.  

A seguir, o Quadro 12 sintetiza o sistema de seleção dos operadores da implementação 

do programa. 

 

Quadro 12: Síntese - Sistemas de Seleção 

Sistema de Seleção  

1 Os gestores são indicados pela direção da ESUFRN e designados pela reitoria da 

UFRN através de portaria. 

2 Os supervisores, orientadores, professores e apoiadores técnicos administrativos e 

acadêmicos são habilitados a trabalhar no PRONATEC através de aprovação em 

processo seletivo simplificado e divulgados em Boletim de Serviços da UFRN. 

3 Os supervisores/orientadores são selecionados a partir da afinidade com os cursos e 

para o caso em questão todos já tinham ofertados os respectivos cursos fora da 

modalidade Mulheres Mil. 

4 A equipe de atores implementadores da oferta PRONATEC Mulheres Mil se 

caracterizou por já terem experiências na execução de cursos pelo PRONATEC.  

5 A seleção das beneficiárias é feita pelos órgãos demandantes usando os critérios 

exclusivos do programa Mulheres Mil o que dificultou o fechamento das turmas. 

6 As vagas nos cursos são preenchidas pelas beneficiárias de acordo com a ordem de 

inscrição e pré-matrícula junto às instituições demandantes. 

 

 O sistema de seleção se caracteriza pela utilização das estruturas já existentes e do 

corpo de colaboradores, o que descaracterizou a necessidade de processo seletivo específico 
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para o programa. Todos os implementadores já estavam habilitados em processos seletivos 

anteriores, uma vez que os cursos ofertados já tinham sido executados em outros momentos. 

  

5.5. SISTEMA DE CAPACITAÇÃO 

 

 O PRONATEC, na modalidade Mulheres Mil, apresenta características específicas 

quanto à sua implementação que exige dos professores, orientadores e supervisores uma 

adequação das ações, inclusive quanto à compreensão da realidade das beneficiárias. Draibe 

(2001, p. 33) afirma que “é imprescindível verificar a capacidade dos agentes para cumprir as 

tarefas que lhe cabem na implementação”. 

 O programa em questão foi ofertado pela primeira vez no segundo semestre de 2014. 

Pelo ineditismo da oferta, a gestão se mostrou, inicialmente, receosa em relação à oferta da 

modalidade.  

 Por outro lado, o fator motivador de ofertar cursos para mulheres em situação de risco 

pela Escola de Saúde, mesmo sob a perspectiva da insegurança pelo fato de não ter 

experiência no programa Mulheres Mil, foi a interferência governamental impondo a 

modalidade como requisito para a pactuação para o segundo semestre de 2014, onde a 

SETEC/MEC incluiu a modalidade Mulheres Mil como critérios de priorização para a 

pactuação (BRASIL, 2014b). 

 O processo de capacitação vivenciado pelos agentes da implementação da ESUFRN 

foi marcado pela ausência de padrão para esta ação. Como já foi mencionado anteriormente, a 

Escola não tinha expertise na execução de cursos na modalidade Mulheres Mil até 2014, 

embora esta já estivesse inserida no PRONATEC desde sua criação em 2011. Na ocasião, as 

especificidades da oferta foram tratadas como um fator de impedimento para a consolidação 

do volume de vagas propostas pelo Governo Federal, o qual, até então, vinha priorizando uma 

crescente oferta de cursos e vagas, em especial na modalidade de formação inicial e 

continuada. Os comentários dos gestores a seguir reforçam as especificidades que foram 

entendidas como fatores de resistência e insegurança para implementar o programa. 

  

era um curso que agente entendia que [...] era diferente dos outros [...] ele não era 

aquele curso que você abre a inscrição e tá aberta a inscrição [...] . Você convida as 

mulheres para conversar [...] então ele tem uma característica diferente. 

G1-B 
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por ser uma coisa nova e nós conhecermos pouco [...] é [...] agente [...]ficou um 

pouco que reticente [...] não sabia se realmente [...] deveríamos entrar (ofertar os 

cursos), né, aderir ao Mulheres Mil 

G1-C 

 

que teria que pegar um público específico [...] e engessado com aquele público [...] 

não poderia entrar pessoas de fora daquele perfil e tinha toda uma série de 

características próprias. 

G1-D 

 

no inicio nós estávamos com um pouco de temor de não dar conta [...] agente temia 

realmente isso [...] de não dá conta desse programa. 

G1-A 

 

 Apesar de todo esse receio inicial, a condicionalidade quanto à priorização da 

modalidade para aprovação da pactuação do segundo semestre de 2014 estimulou os gestores 

da Escola de Saúde a ofertar os cursos de formação inicial e continuada norteados pelo 

programa Mulheres Mil. A partir desta decisão, verificou-se a necessidade de se apropriar das 

especificidades do programa, confirmando a necessidade de buscar expertise para adequar os 

cursos previamente definidos para atender ao público alvo determinado. 

 Confirmada a decisão de ofertar a modalidade, os gestores se mobilizaram para 

consolidar as adequações necessárias para a montagem dos cursos. Os comentários a seguir 

explicitam como se deu o processo de capacitação. 

 

No caso do PRONATEC mulheres mil, a capacitação que foi realizada, ela foi 

realizada de duas formas, de uma forma mais formal, digamos assim [...] essa 

capacitação formal quem participou “foi” a coordenadora e uma supervisora de um 

dos cursos técnicos daqui da escola, essa capacitação formal aconteceu em Brasília, 

né [...] a coordenadora e a supervisora foram até Brasília, houve uma formação 

continuada sobre o que seria o programa Mulheres Mil, o que teria de ter de 

diferente das outras vertentes do PRONATEC, e em seguida “ele voltou” aqui para a 

instituição e compartilhou dessas informações com a equipe, tanto com os 

supervisores e orientadores e o pessoal de apoio acadêmico e administrativo [...] 

então a capacitação em si com do demais participantes, foi bem mais na parte 

informal mesmo. 

G1-D 

 

Não houve um curso especifico do qual agente participasse [...] agente se apropriou 

dos documentos legais que rege o PRONATEC Mulheres Mil, a professora que 

participou da capacitação ela trouxe um dvd, com a apresentação que foi utilizada lá 

em Brasília [...] então agente se apropriou dessa apresentação também [...] então foi 

uma capacitação mais informal em si no que diz respeito a essa modalidade 

especifica do PRONATEC. 

G2-A 

 

 Além da participação dos gestores numa capacitação em Brasília direcionada ao 

programa, a coordenação geral do PRONATEC procurou quem já tinha expertise na oferta 
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para melhor qualificar os demais implementadores envolvidos como multiplicadores da ação. 

Para tal, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi procurado e este encaminhou uma 

professora com experiência na implementação de cursos na modalidade Mulheres Mil. A 

partir desse contato, foram realizadas várias reuniões, com a perspectiva de capacitar os 

participantes, para que as diretrizes e experiências fossem compartilhadas, como se pode 

observar nos depoimentos a seguir. 

 

nós procuramos o Instituto Federal [...] a pessoa encarregada de lá [...] ela veio aqui 

pra conversar com os supervisores, orientadores, com professores [...] trouxe os 

planos de curso que elas tinham [...] então nós tentamos preparar os professores pra 

assumir esse programa aqui mulheres mil. 

G1-A 

 

como era uma coisa nova pra escola, os gestores procuraram quem já tinha ofertado 

isso daqui, e no caso foi a escola técnica daqui, o IFRN. 

G3-D 

 

essa capacitação ela se deu com a vinda dessa professora do instituto federal que já 

tem anos de experiência [...] então ela veio, apresentou toda o projeto de como era 

que funcionava [...] como se dava mesmo esse processo todo [...] essas turmas de 

mulheres mil. 

G1-D 

 

 Para os gestores a oferta na modalidade Mulheres mil precisava ser implementada com 

um espírito de compromisso e compreensão acerca do perfil do público alvo, pois se diferente 

o fosse, cada supervisor/orientador ou professor imprimiria sua própria percepção e 

referências no fazer docente e nas ações de implementação. Decerto, essa divergência, por 

menor que fosse, poderia promover um distanciamento das metas e prioridades estabelecidas 

por aquele grupo de interesse. Os depoimentos a seguir reforçam a necessidade de 

alinhamento dos aspectos citados. 

 

nós conversamos também com supervisores e orientadores no sentido deles terem 

realmente essa sensibilidade [...] ter um outro olhar para essa turma de mulheres mil 

[...] que são só mulheres 

G1-A 

 

agente teve momentos de discussões sobre o curso, sobre a clientela [...] né [...] que 

era uma clientela diferente dos outros cursos FICs que agente tinha oferecido pela 

escola e assim, foi muito discutido pelos outros gestores [...] coordenação do 

PRONATEC, a importância da gente conhecer, entender e saber trabalhar com essa 

clientela diferenciada. 

G2-D 
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 Além do alinhamento vivenciado pelos gestores, em Brasília, e pelos 

orientadores/supervisores, professores e apoio administrativos e acadêmicos durante as 

reuniões com os representantes do IFRN de reconhecida experiência na implementação de 

cursos na modalidade Mulheres Mil, os atores implementadores não participaram de nenhuma 

capacitação, no sentido estrito da palavra. A ação que todos eram submetidos diz respeito às 

reuniões pedagógicas para padronização de procedimentos e discussões de eventuais 

problemas, com periodicidade variável. Em especial para o PRONATEC Mulheres Mil, as 

reuniões ocorreram antes de iniciar os cursos e ao término dos mesmos (ESCOLA DE 

SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014b), 

constatados pelos comentários captados a seguir. 

 

periodicamente agente faz reuniões pedagógica, onde são passadas todas as 

informações [...] já teve momentos de agente utilizar temáticas pra gente refletir 

junto [...] já teve momento da gente fazer só um turno, fazer dois turnos, então, um 

momento bem agradável, e que [...] acredito que tenha [...] contribuído para a 

capacitação dos envolvidos. 

G1-C 

 

já que era um público diferente e tinha que inserir também [...] disciplinas diferentes 

[...] então ocorreram várias reuniões [...] e mostrando formas como agente deveria 

trabalhar com essa clientela [...] eram periódicas [...] e geralmente quando ocorria 

alguma dificuldade, geralmente a coordenadora ela “tava” sempre disponível pra 

tirar dúvidas da gente também. 

G2-C 

 

também teve as reuniões pra ver como é que seria tratado esse pessoal, pra ver com 

que cuidado a mais os professores teriam que ter [...] as professoras, na verdade [...] 

ao ministrar as aulas. 

G3-D 

 

no PRONATEC da instituição, muitas vezes não está só o corpo do efetivo da 

Escola, no nosso caso aqui, tem pessoas externa à Escola, tem pessoas externas até à 

Universidade. Então nós realizamos periodicamente momentos presenciais com 

supervisores, orientadores, profissionais técnicos envolvidos. 

G1-B 

 

 Por outro lado, o fato de não haver um processo de capacitação formal se deve 

também ao corpo de implementadores ser, na sua maioria, professores e servidores técnicos 

da Escola que já tinham experiência com a oferta de cursos do PRONATEC desde seu início, 

situação confirmada pelo depoimento de um gestor. 

 

hoje agente já consegue ter uma demanda bem maior e tem pessoas que vem 

trabalhando já ha muito tempo [...] agora é bom que agente ressalte que 

normalmente os orientadores e supervisores em sua grande maioria são professores 
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dessa escola e que já tem toda uma capacitação e todo [...] um trabalho dentro de 

determinado método, que é característica dessa Escola [...] então esses professores já 

são capacitados. 

G1-B 
 

 Constatou-se ao analisar as falas dos entrevistados que, mesmo com um processo de 

capacitação reconhecidamente limitado, o alinhamento foi suficiente para que os cursos 

fossem implementados de forma satisfatória, principalmente em virtude da experiência dos 

implementadores. 

 Um dos agentes mais importantes, porém sem participação direta no delineamento do 

processo de implementação dos cursos foram os professores. A capacitação deles se deu 

conjuntamente com os orientadores/supervisores nas reuniões pedagógicas, as quais também 

assumiram o papel de multiplicadores. Assim, os docentes foram acolhidos pelos respectivos 

orientadores/supervisores, que tinham a responsabilidade de alinhar os procedimentos, 

conforme atesta um dos gestores. 

 

os professores que chegam então eles vão se adequar a isso [...] normalmente, os 

professores quando eles são aprovados eles sentam, conversam e discute com os 

supervisores [...] fora a capacitação geral que o programa faz. 

G1-B 

 

 Essa estratégia de acolhimento se apresentou exitosa considerando que em apenas um 

dos cursos constatou-se um caso de inadequação de docente, conforme relata uma 

orientadora/supervisora. 

 

praticamente só uma disciplina [...] onde eu escutei [...] Como eu como supervisora, 

eu frequentava a sala de aula mesmo [...] escutava os alunos [...] e por parte deles 

mesmo eu decidi[...]ver realmente o que “tava” acontecendo [...] a reclamação não 

era de um ou de dois [...] era da sala em geral. Então eu preferi conversar com um 

aluno [...] conversei com a coordenadora do PRONATEC da UFRN [...] da Escola 

de Enfermagem [...]e agente decidiu que realmente era necessária a substituição do 

mesmo. 

G2-F 

 

 Em relação às beneficiárias, embora a coordenação e a supervisão/orientação 

estivessem sempre abertas para questionamentos e esclarecimento, o momento da aula 

inaugural tinha a finalidade de apresentar todas as informações relativas aos seus direitos e 

deveres. 

A seguir, o Quadro 13 apresenta a síntese das principais constatações resultantes da 

análise dos processos de Capacitação do programa. 
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Quadro 13: Síntese - Processos de Capacitação 

Processos de Capacitação 

1 A Escola de Saúde não se utilizou de um instrumento formal para capacitar seus 

implementadores; 

2 A capacitação dos atores de implementação limitou-se a uma capacitação em Brasília 

para o coordenador do PRONATEC e uma supervisora/orientadores de curso; 

3 Para a implementação dos cursos, uma professora do IFRN participou de reuniões para 

repassar as informações sobre sua experiência na implementação de cursos da 

modalidade Mulheres Mil; 

4 A Escola se utilizou de reuniões pedagógicas para alinhamento de procedimentos e 

ações sobre o Mulheres Mil, com a participação dos orientadores/supervisores, técnicos 

de apoio administrativo e acadêmico, e professores; 

5 A experiência da equipe de implementadores da ESUFRN garantiu a execução dos 

cursos apesar da limitação do processo de capacitação; 

6 Os orientadores/supervisores foram os responsáveis pela adaptação e repasse das 

informações acerca das especificidades dos cursos do PRONATEC Mulheres Mil para 

os professores; 

7 A capacitação das beneficiárias se deu quando do advento das respectivas aulas 

inaugurais, através da exposição dos direitos e deveres como requisitos para 

participação dos cursos 

  

A experiência da equipe de implementadores garantiu a execução dos cursos, apesar 

da limitação do processo de capacitação da Escola de Saúde. Os gestores, através das reuniões 

pedagógicas, promoveram o efeito multiplicador das estratégias diferenciadas do programa. 

Assim, conclui-se que, na análise da etapa referente à capacitação contido no modelo proposto 

por Draibe (2001) de anatomia do processo de implementação, houve uma ação externa, que 

os gestores denominaram capacitação, configurada pelas reuniões com os profissionais do 

IFRN para compartilhamento de experiências e iniciativas internas através das reuniões 

pedagógicas periódicas com a participação de todos os envolvidos na execução dos cursos, 

numa tentativa de aproximação dos critérios de capacitação previstos no desenho da política e 

sua finalidade. 

 

5.6. SISTEMAS INTERNOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 A implementação de um programa ou política se apresenta com uma tendência de 

monitoramento e controle pelos seus gestores, mesmo que de uma forma tácita, segundo 

Draibe (2001). Assim, identificar as características do sistema de monitoramento e avaliação 

interna é procurar saber se o sistema estava institucionalizado e regular e se os procedimentos 

metodológicos e seus conteúdos apresentaram uma repercussão favorável na implementação 
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da política, resultando na correção dos rumos. Além disso, também se procurou observar se os 

atores envolvidos tiveram acesso aos resultados formais das avaliações.  

 No âmbito da SETEC/MEC, não existe um instrumento formal para avaliação da 

execução dos cursos. Nesse sentido, havia uma recomendação para que fosse elaborado um 

documento intitulado Relatório Descritivo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC, referente a cada curso concluído (BRASIL, 2014a), onde seriam 

informadas todas as particularidades pertinentes à execução e conclusão, incluindo 

informações de número de matrículas e de concluintes, fruto da pesquisa documental 

autorizada pelos gestores aos documentos oficiais elaborados pelos atores da implementação. 

A coordenação geral do PRONATEC da Escola de Saúde solicitava que cada 

supervisor/orientador elaborasse o respectivo relatório, o qual fica arquivado na secretaria do 

programa. 

 A proposta desse documento era de monitoramento da execução dos cursos. Porém, 

até o encerramento da coleta de dados para essa pesquisa não tinha havida qualquer demanda 

pelo MEC quanto à execução do programa nem qualquer solicitação dos relatórios para 

monitoramento ou processo de avaliação institucional. Apenas a coordenação local do 

PRONATEC tem feito uso dos relatórios para alimentar os sistemas oficiais como o SISTEC.  

 A execução dos cursos foi monitorada pelos coordenadores geral e adjunto através de 

visitas periódicas onde foi realizada uma escuta qualificada junto aos alunos para discutir 

objetivamente o andamento do curso. São nesses encontros que são relacionados às possíveis 

falhas, na ótica dos alunos, e a coordenação adota as providencias necessárias para a correção 

de rota. Estas visitas são caracterizadas como um processo avaliativo onde, tanto os 

professores quanto à estrutura e a condução dos implementadores estão em observação. O 

depoimento a seguir destaca essa conduta. 

 

Além das visitas sistemáticas que são feitas [...] claro que toda visita tem um caráter 

avaliativo [...] até porque você precisa avaliar o processo para corrigir rumos [...] 

rever [...] aperfeiçoar para as novas turmas [...] faz parte do planejamento. 

G1-B 

 

nós utilizamos uma metodologia em que todos tem oportunidade de falar, na sala de 

aula [...] os alunos [...]. A nossa metodologia problematizadora favorece tudo isso 

[...] então assim [...] quando o aluno ele quer falar alguma coisa, ele fala diretamente 

como próprio professor, ou ele vem a orientação, supervisão [...] os orientadores e 

supervisores estão sempre acompanhando, monitorando suas turmas. 

G1-C 
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agente faz tipo uma avaliação com os alunos [...]  agente fica muito próximo deles e 

tem condição de ver se aquele professor [...] atingiu ou não o objetivo. 

G2-A 

 

A coordenação ela realizou avaliações reuniões com os supervisores de todos os 

cursos Mulheres Mil e abordava desde questões referentes aos alunos como questões 

referentes a repasse da bolsa e como “tava” sendo a condução [...] orientações de 

todo o programa. 

G2-D 

 

agente tem aquela avaliação que é feita durante o processo, então por exemplo, tá 

com dificuldade com algum professor ou com algum supervisor ou orientador, isso é 

remetido diretamente à coordenação do programa, inicialmente a coordenação 

procura esse profissional, vê o que está acontecendo, tenta adequar às identidades do 

programa, e se é possível essa adequação. Se não é possível, agente tenta conversar 

com profissional pra tentar convencê-lo que é um programa de inclusão social, então 

é um programa que tem que ter um outro olhar. 

G3-C 

 

não existe um instrumento de avaliação [...] certo [...]. Quando agente precisa 

conversar, digamos, [...] já tivemos um caso, mais de um caso [...] assim [...] de 

precisar conversar com o professor, que não “tava” atendendo [...], por exemplo [...] 

ou um supervisor, orientador que não estava cumprindo com o seu papel, agente [...] 

nesse sentido [...] aqui na Escola, agente trabalha [...] de forma bem [...] bem aberta. 

G1-C 

 

 As alunas, por sua vez, foram monitoradas através do acompanhamento da frequência, 

tendo em vista que o recebimento da bolsa formação, que garante o deslocamento e 

alimentação, tem relação direta com a assiduidade. As informações relativas à frequência 

foram lançadas no SISTEC pelos supervisores/orientadores, onde os dados são monitorados 

pelo MEC (BRASIL, 2012). 

O acompanhamento pedagógico das beneficiárias se deu com base no diário de classe, 

através da folha de frequência, visitas frequentes às salas de aulas pelo orientador, busca ativa 

dos alunos com frequência diminuída e momentos específicos de avaliação junto com os 

estudantes dos cursos realizados diretamente com a turma em sala de aula, ao final do curso. 

O acompanhamento e as repercussões para os alunos é uma observação que o gestor a seguir 

destaca. 

  

o orientador de curso, é aquele sujeito da aprendizagem que esta mais voltado para 

os alunos [...]  então é ele que acompanha a frequência dos alunos, é ele que envia 

pra secretaria do PRONATEC a planilha contendo os alunos e suas respectivas faltas 

para ser gerada o processo de pagamento desse aluno [...] ele que acompanha os 

atestados, as justificativas de faltas 

G1-D 
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 Todavia, todos os entrevistados confirmaram que não existe um instrumento 

específico para avaliar os implementadores. A única formalidade nesse sentido foi realizada 

ao final dos cursos com os alunos e, especificamente no PRONATEC Mulheres Mil, com as 

beneficiárias, onde foi aplicado um questionário para que estas possam contribuir com a 

melhoria na execução dos cursos, e que serve de parâmetro para os gestores do PRONATEC 

qualifiquem a implementação do programa, embora de forma indireta, como mostram os 

trechos a seguir. 

 

A avaliação ela é realizada de forma processual. Agente não tem um instrumento de 

avaliação tabulado, organizado pra os profissionais que atuam no programa. 

G3-D 

 

Quando termina um curso, principalmente de formação inicial e continuada, os 

alunos preenchem uma avaliação e nessa avaliação é pedido que ele coloque 

sugestões, propostas que eles tenham em mente, tanto pra melhoria do curso que ele 

fez, pra novas turmas, quanto para outros cursos que ele tenha interesse em fazer. 

G3-C 

 

Apesar da gente não ter um instrumento físico, próprio e definido exclusivamente 

para que os profissionais do PRONATEC preencham, agente tem um instrumento de 

avaliação que os alunos preenchem ao final do curso. Nesse instrumento de 

avaliação o aluno ele preenche a parte de identificação dele, depois ele preenche a 

parte socioeconômica e em seguida ele vai preenchendo passo a passo da avaliação 

do curso, dos profissionais envolvidos, sejam supervisor, orientador, apoio 

acadêmico e administrativo e também a própria coordenação do programa, 

coordenação geral e a coordenação adjunta. Então esse instrumento de avaliação 

preenchido pelos alunos acaba sendo um dos instrumentos que a coordenação do 

PRONATEC utiliza aqui na instituição para avaliar os sujeitos que estão envolvidos 

no programa. Então há um espaço destinando para o aluno avaliar como positivo, 

como negativo, como bom, como regular, como ótimo, ou como ruim ou como 

péssimo, a atuação do supervisor, do orientador de curso que ele fez, do apoio, da 

equipe administrativa do PRONATEC como um todo, da coordenação.  

G1-D 

 

 De maneira geral, a gestão valoriza as avaliações a partir da percepção do alunado em 

especial nos encerramentos, quando eles verbalizam o nível de satisfação através dos 

depoimentos espontâneos, bem como a repercussão dos cursos nas suas vidas, por vezes com 

um alto caráter emocional. 

 

acho que o próprio nível de satisfação, os relatos, as falas, durante e no 

encerramento dos cursos, eu acho que já nos faz uma avaliação. 

G1-C 

 

faz parte esse trabalho avaliativo...e também tá avaliando a qualidade desse curso 

que ofertado na voz dos próprios alunos. 

G1-B 
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nós acreditamos que houve sucesso porque nós tivemos vários depoimentos das 

mulheres na conclusão [...] por exemplo, em Parnamirim, na conclusão do curso [...] 

teve uma [...] concluinte, vamos dizer assim, que falou [...] falou assim [...] 

maravilhas [...] de como tinha sido bom pra ela [...] o curso. 

G1-A 

 

 Além das visitas periódicas realizadas pelos gestores às turmas, do questionário 

aplicado ao final dos cursos (ANEXO-C) e do acompanhamento dos 

supervisores/orientadores quanto à assiduidade dos alunos, o PRONATEC Mulheres Mil 

também se utilizou das reuniões pedagógicas como meio de avaliar e corrigir distorções na 

oferta dos cursos.  

 

semestralmente nós temos avaliações realizadas pela Escola, com reuniões e, nessas 

reuniões todas as pessoas elas se colocam [...] falam dos problemas que aconteceram 

e, é uma [...] é uma avaliação muito coletiva [...] nós percebemos muitos problemas 

em comum e vamos vendo quais as possibilidades da gente conseguir contornar 

esses problemas também de uma forma bem, bem coletiva. 

G1-C 

 

aqui na Escola, agente trabalha de forma bem [...] bem aberta, acredito eu [...] Então 

assim,não tem um instrumento de avaliação que agente implementa [...] certo [...] 

um instrumento de avaliação, pelo menos fisicamente falando, mas agente tá sempre 

avaliando o processo nessas reuniões. 

G1-D 

 

 As constatações acerca dos Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação se 

apresentam no Quadro14 a seguir. 

 

Quadro 14: Síntese - Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação 

Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação 

1 A gestão solicita dos supervisores/orientadores a elaboração do  Relatório Descritivo 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC de 

todos os cursos finalizados para atender uma demanda avaliativa do MEC, que nunca 

aconteceu.  

2 Os cursos são monitorados pela coordenação do PRONATEC através de visitas 

periódicas às turmas para uma escuta qualificada, onde os alunos se colocam e 

apresentam suas observações. 

3 As beneficiárias são monitoradas pelos supervisores/orientadores através frequência, 

pois esta tem repercussão na bolsa-formação, além de serem inseridas no SISTEC, 

instrumento de monitoramento do MEC.  

4 Não existe um instrumento formal para avaliar os atores da implementação. A 

qualidade do curso é parametrizada a partir de um questionário aplicado aos alunos no 

término do curso.  

5 A avaliação dos atores da implementação, da estrutura e do curso como um todo ocorre 

de forma indireta mediante a percepção dos estudantes ao término da oferta, a partir das 

informações descrita na avaliação que os concluintes preenchem. 
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6 A gestão promove reuniões pedagógicas periódicas com os atores da implementação. A 

socialização dos resultados limita-se aos agentes implementadores envolvidos. 

  

Conclui-se que os canais utilizados para avaliar e monitorar o programa apresentaram 

um nível de informalidade devido à falta de instrumentos convencionais. Apenas as 

beneficiárias se utilizaram de documento formal para avaliar os atores da implementação, 

estrutura e o curso de forma geral. As impressões colhidas pelo questionário servem de 

parâmetros para a avaliação da execução dos cursos. As reuniões pedagógicas e as visitas para 

a promoção das escutas qualificadas foram e são utilizadas como estratégias de identificação 

de informações que promovem o embasamento para as discussões e incrementos das 

correções de procedimentos do PRONATEC Mulheres Mil.. 

 

5.7. SISTEMA LOGÍSTICO E OPERACIONAL 

 

 Neste tópico, pretendeu-se compreender a operacionalização e o financiamento da 

política pelos gestores com a finalidade de desenvolver as ações de implementação em 

consonância com os parâmetros planejados. Esta dimensão demonstra a forma de 

financiamentos e gastos relativos ao PRONATEC Mulheres Mil, bem como ocorre à relação 

de suficiência dos recursos, a qualidade da infraestrutura e material de apoio disponibilizado 

(DRAIBE, 2001). 

 O sistema de financiamento do programa é caracterizado pelo repasse do FNDE, 

através da transferência de orçamento para as redes federais, cumprindo as normas da 

contabilidade pública da União (BRASIL, 2012). No caso da Escola de Saúde, os recursos são 

transferidos para a UFRN, que efetua a descentralização para o programa, cuja gestão é feita 

pela coordenação geral do PRONATEC e pela direção geral da ESUFRN. 

 O programa garante para as beneficiárias o recebimento de auxílio estudantil para 

assegurar condições de frequência através do direito, na forma de transferência financeira, à 

alimentação e transporte. Os recursos são destinados também para proporcionar materiais 

didáticos, materiais escolares em gerais e uniformes, bem como o atendimento de todas as 

despesas de custeio das vagas, além dos profissionais envolvidos nas atividades (BRASIL, 

2012; BRASIL, 2013). 

 Percebeu-se a preocupação da Gestão da ESUFRN em zelar pela probidade na 

destinação dos recursos, garantindo o atendimento de todos os insumos necessários para a 

realização dos cursos, fatos estes atestados nos depoimentos a seguir. 
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num programa como o PRONATEC, onde os recursos financeiros vem dirigidos, já 

vem tudo carimbado, certo [...] nós procuramos respeitar ao máximo, conforme 

preconizado pelo PRONATEC [...] aquele recurso financeiro, aplicar da forma com 

vem previsto. 

G1-C 

 

o material nunca foi de grande dificuldade porque o recurso que chegava de custeio, 

sempre agente tentava sanear logo desde o principio toda essa necessidade [...] e 

quando um curso não tinha, o outro tinha, ia fazendo as devidas adequações. 

G1-B 

 

 Outra preocupação relacionada aos recursos disponíveis para a implementação dos 

cursos, foi o custeio das turmas na modalidade PRONATEC Mulheres Mil, já que estes 

cursos necessitaram de um orçamento maior que os demais de formação inicial e continuada, 

principalmente em função das especificidades recomendadas pelas diretrizes do programa, 

como por exemplo, a recomendação para que o ofertante garanta a oferta dos cursos com a 

presença do módulo educacional central, a partir de um diagnóstico das demandas e das 

vocações locais, os cursos são construídos, podendo contemplar projetos e práticas nas 

temáticas que englobem Português e Matemática, Informática Básica, idiomas, Artes, Esporte, 

Qualidade de Vida, Saúde e Meio Ambiente, Cidadania e Direitos das Mulheres, 

Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidaria, Gestão Sustentável das Unidades 

de Produção e de Comercialização, Comportamento Sustentável e Relações Humanas, 

Incubação Tecnológica de Cooperativas Populares (BRASIL, 2011). 

 Esse conteúdo adicional e suas demandas extras de recursos materiais e humanos 

foram os fatores que extrapolaram o custeio dos cursos, uma vez que o cálculo sempre foi 

estimado em relação ao número de alunos e a carga horária das ofertas. A coordenadora geral 

do PRONATEC da ESUFRN explicitou esse desafio vencido no seu depoimento abaixo, o 

que foi corroborado por uma das coordenadoras adjuntas, como observado na fala a seguir. 

 

o programa Mulheres Mil, inclusive ele tem um custo muito maior em termos de 

recursos financeiros [...] se gasta muito mais [...] porque além do conteúdo 

específico do curso, necessita de outros conteúdos como empreendedorismo, 

matemática, português, informática, a questão da autoestima, a questão de toda 

legislação ligadas a mulher [...] portfólio, que foi feito [...] que tem que ter um 

acompanhamento mais de perto. 

G1-A 

 

independente de qualquer que seja o programa ou curso [...] o PRONATEC 

Mulheres Mil são cursos FIC, de formação inicial e continuada, então eles pagam o 

mesmo valor. 

G1-C 
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alguns cursos que gastam mais, como o PRONATEC Mulheres Mil, outros cursos 

que gastam menos [...] então isso foi diluído ao longo da oferta [...] o valor que veio 

para o Mulheres Mil foi menor do que o que foi gasto, mas como vem (os recursos) 

com bolo maior, foi possível distribuir. 

G1-B 

 

Uma vez pactuados os cursos, os recursos orçamentários foram garantidos para a 

implementação das ofertas. Porém, PRONATEC como um todo, incluindo a modalidade 

Mulheres Mil que foi tratada como prioridade em 2014, padeceu de um problema recorrente 

de imprevisibilidade na liberação dos recursos. Esse fato gerou e ainda tem gerado situações 

conflituosas para os gestores, em especial no tocante à frequência e a permanência e êxito das 

beneficiárias (ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2014b). 

Muitas alunas do programa dispunham do auxílio transporte e alimentação como único 

meio de frequentar as aulas. Por vezes, houve ausência de beneficiárias em função da 

impossibilidade de frequentar por não disporem de recursos financeiros para custear o 

deslocamento. Os depoimentos a seguir demonstram a relação entre a assiduidade das 

beneficiárias e a bolsa transporte concedida. 

 

todo o curso do PRONATEC [...] ele garante um auxilio a transporte [...] ajuda 

transporte e a lanche [...] então próprio projeto garante [...] essas mulheres recebiam 

essa bolsa [...] só que alguns momentos ela atrasa. 

G1-A 

 

Ela (a bolsa)atrasa por motivos mesmo burocráticos, infelizmente é feito a geração 

do pagamento aqui na secretaria do PRONATEC, daqui vai pra reitoria da 

universidade para o setor financeiro, de contabilidade e finanças [...] lá passa por 

quatro setores diferentes [...] então assim, quando chega no último setor, que é o 

setor que vai solicitar o recurso para Brasília [...] ai tem que aguardar esse recurso 

chegar [...] então assim, infelizmente é muito comum o atraso no pagamento da 

bolsa e o aluno ele chega pra gente e diz que não tem dinheiro para vir, até receber a 

bolsa 

G3-C 

 

essa dificuldade do pagamento excede um pouco a nossa atuação [...] agente fica 

sempre no aguardo, né, do recurso chegar. 

G3-A 

 

a questão da bolsa é realmente uma questão muito séria, porque dessa bolsa, 

especialmente o professor, ele tem mais paciência de receber, até porque tem outros 

vínculos, na sua maioria [...] mas os alunos, a bolsa tinha a ver com o meio de 

transporte pra ele chegar [...] né, o meio de transporte [...] não falo nem tanto do 

lanche, mas do meio de transporte. 

G1-B 
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O atraso nos repasses dos recursos, porém, não inviabilizaram os cursos graças ao 

comprometimento dos atores da implementação, personalizados pela coordenadora geral do 

PRONATEC e pela direção da Escola de Saúde e supervisores/orientadores, as quais não 

mediram esforços para que as dificuldades fossem resolvidas dentro da maior brevidade 

possível, como se pode observar no comentário a seguir. 

 

agente não pode garantir porque é aprovado o orçamento, mas o financeiro em 

alguns momentos atrasa, inclusive atrasou pra essas mulheres [...] inclusive em 

alguns momentos agente precisava até se cotizar, ou tirar do bolso [...] né [...] 

algumas mulheres tinham dificuldade realmente de transporte. 

G1-B 

  

Em relação à infraestrutura física e equipamentos utilizados no apoio logístico dos 

cursos, a ESUFRN implementou os cursos se utilizando da sua própria infraestrutura 

localizada no campus universitário e também estruturas cedidas por parceiros, em todos os 

polos, para atender todas as demandas dos cursos. O gestor a seguir esclareceu como foram 

executados os cursos. 

 

claro que agente não tem estrutura física suficiente [...] é tanto que agente usa 

parceiros pra isso [...] nos polos  e até aqui em Natal mesmo [...] buscamos  

parcerias para fazer a execução dos cursos [...] então e infraestrutura ela vai variar de 

acordo com os locais que agente conseguir essas parcerias. 

G1-B 

 

Em relação aos cursos ofertados na modalidade Mulheres Mil, a Escola implementou 

os cursos de Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil em Natal, aproveitando a parceria com 

uma escola estadual. Os cursos de Atendente de Nutrição e Higienista de Serviço de Saúde 

foram executados no município de Parnamirim, também nas instalações de uma escola 

municipal parceira da ESUFRN. Em Maxaranguape, os cursos de Agente de Informações 

Turísticas e Atendente de Lanchonete se utilizaram das salas de uma escola municipal, 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal (ESCOLA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014b). 

 A Escola de Saúde disponibilizou para todas as turmas nos polos onde ofertou os 

cursos os seguintes equipamentos: computador, projetor multimídia, caixa de som e materiais 

diversos.  Em termos de equipamentos, os atores envolvidos na implementação do programa 

avaliaram positivamente. Em relação à estrutura física, algumas escolas parceiras 

apresentaram problemas que geraram desconforto para as beneficiárias, conforme relatado a 

seguir.  
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equipamentos relacionado as aulas, a própria instituição garante isso...como 

Datashow...os equipamentos de som, computador. 

G1-A 

 

com relação à Datashow, com relação a papel, tudo isso que agente precisa agente 

não tem problema não [...]  está disponível [...] bem disponível. 

G2-B 

quando agente saiu da Escola e passamos a trabalhar no FLOCA (Escola Estadual 

Floriano Cavalcante), que é a experiência que eu tenho, então isso dificultou um 

pouquinho pela infraestrutura lá, por exemplo, sala de aula que não tem ar 

condicionado, as vezes as salas de aulas não são limpas devidamente. 

G2-B 

 

a maior dificuldade e reclamação que agente recebe dos alunos é disso: a sala é 

quente, e quando liga o ventilador, o ventilador faz barulho, aí precisa desligar o 

ventilador porque não consegue escutar o que o professor tá dizendo. 

G2-E 

 

Além dos equipamentos e suporte material fornecidos, os gestores também 

disponibilizaram veículos para deslocamentos de alunos com vistas à utilização dos 

laboratórios na sede da Escola, no campus universitário, através do uso de um micro-ônibus 

para o transporte entre os polos e a ESUFRN, o que contribuiu para a avaliação positiva em se 

tratando de apoio logístico institucional. 

 

mas as vezes quando agente precisa levar uma turma inteira para um determinado 

evento, alguma visita, alguma coisa, então se torna um pouco difícil, as vezes agente 

tem que usar mais de um carro e a Escola disponibiliza os veículos e motoristas. 

G1-C 

 

algumas matérias obrigatórias, como informática, que não tinha uma sala de 

informática lá (na escola municipal parceira), não tinha funcionamento [...] então o 

PRONATEC disponibilizava o ônibus pra trazer os alunos para a UFRN, onde tem a 

disponibilidade da sala de informática. 

G3-E 

 

o pessoal que tá nos outros municípios, na hora que precisa usar laboratório, material 

mais específico [...] ou o material vai até lá ou eles vem até aqui (Sede da 

ESUFRN). 

G1-B 

 

a infraestrutura comparando com a realidade atual de outros contextos [...] acho que 

a escola (ESUFRN) ela é bem estruturada [...] ela dá uma resposta bem positiva. 

G2-A 

 

Quando nós trabalhamos o PRONATEC todo aqui na Escola (ESUFRN), enquanto 

nós tivemos condição de fazer isso [...] foi bem mais fácil [...] a infraestrutura da 

Escola sempre foi muito boa [...] nós não tivemos maiores dificuldades. 

G2-B 
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 Através dos depoimentos foi possível observar que a implementação dos cursos teve 

uma execução positiva, onde foram disponibilizados os equipamentos e materiais escolares 

para o atendimento das demandas docentes e das metodologias ativas, com a ressalva da 

precariedade prediais das instituições parceiras que sediaram os cursos nos polos. 

A seguir, estruturou-se o Quadro 15 contendo uma síntese dos sistemas Logísticos e 

Operacionais relativos ao programa. 

 

Quadro 15: Síntese - Sistemas Logísticos e Operacionais 

Sistemas Logísticos e Operacionais 

1 A gestão sempre zelou pela destinação dos recursos conforme recomendava as normas 

e legislação do PRONATEC, seguindo as regras da contabilidade pública da União. 

2 Os cursos FICs na modalidade PRONATEC Mulheres Mil exigiram recursos 

financeiros maiores do que o disponível para sua execução. 

3 A gestão adotou a estratégia de compensação para poder custear os cursos Mulheres 

Mil, pois ofertou no mesmo período cursos menos onerosos, cujas sobras foram 

utilizadas para complementar o orçamento. 

4 O atraso no repasse dos recursos para o pagamento das bolsas, em especial os auxílios 

das beneficiárias, repercutiu negativamente nos fatores de frequência e permanência e 

êxito das beneficiárias.  

5 Os atores implementadores avaliaram positivamente o suporte logístico para a 

execução dos cursos do PRONATEC Mulheres Mil. Porém, as estruturas físicas 

utilizadas nos polos de Parnamirim e Maxaranguape foram avaliadas como 

inadequadas. 

 

 Em termos orçamentários, os recursos foram suficientes para a execução dos cursos. 

Porém, a recorrência no atraso da descentralização do orçamento para a Escola proporcionou 

dificuldades nos deslocamentos das beneficiárias, comprometendo o êxito de algumas. Em 

termos de infraestrutura, os equipamentos e insumos foram disponibilizados a contento. 

Porém, as instalações físicas que sediaram os cursos nos polos deixaram a desejar e 

mereceram críticas por parte dos atores implementadores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ofertado pela Escola 

de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na modalidade Mulheres Mil, 

enquanto política pública de gênero, equidade e de inclusão social, com foco no aumento da 

escolaridade, no desenvolvimento cidadão e na inserção no mundo do trabalho, tem se 

apresentado como um desafio para as instituições envolvidas na sua implementação, tanto 

para os demandantes, nesse caso as secretarias municipais de assistência social, quanto para a 

Escola, enquanto ofertante dos cursos. 

A avaliação da implementação dos cursos do PRONATEC Mulheres Mil da ESUFRN, 

à luz do modelo de anatomia do processo geral de implementação e seus subprocessos e 

sistema proposto por Draibe (2001) demonstrou que se tratou de um processo complexo e 

dinâmico, principalmente em função das particularidades do desenho do programa Mulheres 

Mil, marcado pela especificidade das beneficiárias, estas compostas pela população feminina 

em situação de vulnerabilidade social e econômica, e da concepção pedagógica e 

metodológica necessárias à complementação da qualificação aplicadas nos cursos, voltada 

para a verticalização do ensino. 

A estratégia de implementação dos cursos de Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil, 

no polo de Natal, Atendente de Nutrição e Higienista de Serviço de Saúde, executados no 

polo de Parnamirim, e Agente de Informação Turística e Atendente de Lanchonete em 

Maxaranguape, também foram submetidas ao momento e às influencias políticas da própria 

política pública (DRAIBE, 2001). Percebeu-se que a implementação do programa sucumbiu 

às orientações e preferências dos agentes que a conduzem em nível de governo central, ao 

adotarem estratégias notadamente políticas quando definiram a modalidade prioritária a ser 

executada pelos atores implementadores. Ao se impor condicionalidade ao programa, o perfil 

de execução das ações e dos agentes foram influenciadas pela dimensão fisiologista do 

governo, perpassando a ideologia aparente de desenvolvimento social da política pública. 

Com relação ao Sistema Gerencial e Decisório, a implementação do PRONATEC 

Mulheres Mil requer que se mantenha uma relação dialógica contínua entre a gestão e os 

atores implementadores, considerando os responsáveis pela elaboração e acompanhamento 

dos cursos, os supervisores/orientadores, e os que operacionalizam as ações previstas, junto 

com as beneficiárias. A estrutura organizacional do Programa, definida a partir dos 
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parâmetros delineados pelas normas legais, é bem articulada e atua conforme as descrições 

das atribuições previstas. 

A legitimidade gerencial e a autoridade para a condução da implementação do 

programa é garantida quando a gestão toma para si a responsabilidade de se apropriar e 

assumir o papel de condutor do processo com a colaboração dos atores do quadro do 

programa, naturalmente mais engajados para o desenvolvimento das ações necessárias.  

O Processo de Divulgação e Informação possui repercussão direta entre àqueles que 

são afetados diretamente. Todavia, essa relação de dependência pode ser subestimada quando 

há uma interferência direta das normas do programa, na medida em que o público afetado 

possui um perfil estreitamente delineado pelo desenho da política, como no caso da 

modalidade estudada.  

Dessa forma, infere-se que as informações básicas acerca do programa, tais como 

objetivos, modos operacionais, prazos e componentes, não influenciaram sobremaneira a 

qualidade da implementação devido ao perfil de pro-atividade das equipes de atores 

executores envolvidos no programa. O dialogismo e a interlocução clara, mesmo restrita à 

esfera gerencial, favoreceu o bom andamento das ações quando a equipe é competente e 

experiente. 

Contudo, a clareza do processo de informação e divulgação é uma condição inerente 

nas relações entre as atores gerenciais e institucionais, sem a qual os desdobramentos e a 

qualidade das ações podem ficar comprometidos. 

Em função das especificidades das beneficiárias, a captação destas alunas para os 

cursos da modalidade Mulheres Mil se deu de forma restrita e não convencional feita pelos 

parceiros demandantes, especificamente as secretarias municipais de assistência social, a 

partir dos requisitos de vulnerabilidade socioeconômica. A divulgação ampla seguramente 

traria pessoas que não preencheriam com rigor as condicionalidades exigidas para o público 

alvo desejado; a falta de divulgação contribuiu com a sensação de isolamento e exclusão em 

relação à especificidade da uma modalidade focada no gênero. 

Um programa com delineamentos e requisitos próprios requer expertise operacional. 

Assim, o Sistema de Seleção sem o rigor necessário para captar as potencialidades dos atores 

envolvidos compromete a execução das ações. A competência e o exame do mérito é fator de 

relevância escolha dos agentes estratégicos do programa, principalmente pela necessidade de 

adequação aos objetivos do programa. É necessário simetria entre o desenho da política e a 

definição dos atores através de processos seletivos. 
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A capacitação pode influenciar no atingimento das metas planejadas para o programa. 

Com relação aos Sistemas de Capacitação, a Escola não disponibilizou um mecanismo formal 

para seus implementadores. Houve a necessidade de apropriação das estratégias para 

implementação, as quais foram realizadas através de reuniões para compartilhamento de 

experiências com implementadores do IFRN, instituição que implantou o Mulheres Mil 

quando este ainda era um projeto piloto. Após a socialização das informações e experiências, 

os supervisores/orientadores atuaram como multiplicadores e agentes ativos para os 

professores que atuaram nos respectivos cursos nas reuniões pedagógicas realizadas.  

As reuniões estratégicas realizadas foram suficientes quanto aos prazos, sistemas e 

conteúdos, conduzindo os implementadores ao domínio dos conceitos básicos do programa. 

Considerando a experiência dos implementadores, os conteúdos gerenciais, didáticos, de 

supervisão e monitoramento, entre outros, foram contemplados nos encontros programados, 

promovendo nos atores uma sensação de segurança para desempenharem suas tarefas. 

Quanto aos Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação, para que haja 

contribuição e melhoria no processo de implementação, faz-se necessário que os agentes 

envolvidos na política sejam avaliados. No entanto, o monitoramento é o procedimento mais 

recorrente, onde os agentes da gestão executam uma escuta qualificada, sem a formalidade 

necessária para tecer um diagnóstico preciso da ação implementada.   

A falta de uma sistematização e de procedimentos regulares de acompanhamento das 

ações pautadas em critérios científicos resulta na limitação da capacidade de coletar dados 

para correções de processos. As inadequações captadas no monitoramento são divulgadas 

apenas no âmbito dos implementadores, com pouca influência no desenho da política. 

No que concerne ao Sistema Logístico e Operacional, responsável pela 

operacionalização da atividade fim, o programa apresenta normatização específica que 

regulamenta os recursos financeiros destinados às suas atividades. Em relação às condições 

materiais, constatou-se que a disponibilização de equipamentos e infraestrutura interferiu 

positivamente na execução do programa. Todavia, cabe registrar que o apoio dos parceiros 

quanto à disposição de salas para os cursos se revelaram como inapropriado devido à 

precariedade das estruturas oferecidas, criando ambientes desconfortáveis. 

No que tange aos recursos orçamentários, o parâmetro de suficiência foi atendido 

quanto ao volume disponibilizado. Porém, ressalva-se que, quanto à temporalidade na 

liberação dos mesmos, a falta de calendário regular influenciou os resultados do programa 
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negativamente, devido à relação entre os recursos financeiros e a assiduidade das 

beneficiárias.    

Assim, de maneira geral a qualidade dos processos de implementação do PRONATEC 

Mulheres Mil da Escola de Saúde da UFRN foi marcada predominantemente por fatores 

facilitadores, com a ressalva da falta de regularidade na descentralização orçamentária para 

pagamento de bolsas às beneficiárias, fator este que contribuiu negativamente para o 

programa por incidir diretamente na atividade fim: a conclusão dos cursos com o mínimo de 

desistência. 

Com base nessas considerações, elenca-se sugestões de medidas corretivas a serem 

analisadas pelos gestores responsáveis pela implementação estudada como referencia para as 

futuras ofertas de cursos na modalidade Mulheres Mil. 

 

 A partir do desenho do programa, criar objetivos e metas tangíveis para a Escola de 

Saúde com a participação tanto dos gestores, quanto dos supervisores/orientadores e 

apoiadores administrativos e acadêmicos, visando à participação destes na tomada de 

decisão da coordenação do PRONATEC Mulheres Mil; 

 Instituição de um setor específico para a coordenação de ações relativas à divulgação e 

informação para a promoção de ações de divulgação que proporcione visibilidade à 

instituição junto à comunidade universitária e externa, inclusive durante os processos 

de seleção dos colaboradores; 

 Fortalecimento do setor de capacitação para a promoção do alinhamento das 

informações referentes às especificidades da política de gênero para todos os 

professores que atuam no PRONATEC da ESUFRN; 

 Acompanhamento e analise dos Relatórios Descritivos do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego de todos os cursos concluídos para fins de 

comparação entre objetivos planejados e os executados; 

 Aperfeiçoar o documento de avaliação aplicado aos alunos, para fins de sistematização 

dos resultados pautados em procedimentos científicos e construção de banco de dados 

par fins de estudos estatísticos; 

 Desenvolver instrumento de avaliação para supervisores/orientadores e apoiadores 

técnicos administrativos e acadêmicos; 

 Implantar sistema de gerenciamento de carreiras para auxiliar as beneficiárias na 

inserção no mercado de trabalho; 
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 Disponibilizar o sistema de gerenciamento de carreiras na pagina institucional da 

Escola de Saúde para socialização com os parceiros interessados; 

 Viabilizar junto a UFRN os repasses dos recursos para pagamento de bolsas, em 

especial os auxílio transporte, com vistas a reduzir o absenteísmo das beneficiárias 

pela impossibilidade de frequentar as aulas; 

 Desenvolvimento de tecnologia de incubação de empresas para dar assessoria às 

iniciativas empreendedoras das beneficiárias, conforme recomendação do marco legal 

do programa; 

 Organização de um banco de informações para fins de estudos quer sejam qualitativos, 

quer seja quantitativos; 

 Oportunizar e fomentar a verticalização da escolaridade, por meio de oferta de cursos 

complementares; 

  Disponibilização de equipe multidisciplinar para atendimento das demandas da 

modalidade Mulheres Mil. 

 

Para estudos posteriores, a partir deste trabalho, sugere-se a possibilidade de analisar a 

anatomia do processo geral de implementação do PRONATEC ofertado pela Escola de Saúde 

em todas as modalidades oferecidas, identificando características da implementação do 

programa. Além disso, podem-se realizar estudos comparativos de avaliação entre 

implementadores do PRONATEC Mulheres Mil de outros estados e instituições do Brasil, 

abordando as semelhanças e diferenças nas abordagens dos processos e sistemas. 
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ANEXOS 

ANEXOA - Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA-PPGP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você esta sendo convidado a participar da Pesquisa AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO NA 

MODALIDADE MULHERES MIL: o caso da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a qual pretende avaliar, sob o ponto de vista da eficácia dos subprocessos e sistemas, 

o processo de implementação do PRONATEC Mulheres Mil executado pela Escola de Saúde da 

UFRN, através avaliação das ações desenvolvidas  no que tange aos cursos de formação inicial e 

continuada do programa. O estudo pretende ainda contribuir para a atuação dos gestores da Escola de 

Saúde, pois os resultados obtidos através da pesquisa possibilitarão um maior conhecimento do 

programa implementado, o que trará subsídios para a tomada de decisões, contribuindo para melhorar 

as respostas na das ações planejadas. Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista.  

Sua identidade será protegida pelo anonimato. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa 

poderão estar relacionados ao constrangimento bem como à inibição ao responder as questões 

propostas no instrumento de coleta de dados (entrevista). Participando da pesquisa você estará 

contribuindo para o desenvolvimento de um estudo avaliativo sobre a implementação do PRONATEC 

Mulheres Mil na Escola de Saúde da UFRN para aperfeiçoar as ações desenvolvidas no que diz 

respeito aos cursos de formação Inicial e Continuada, que são oferecidos nos vários polos sob a 

responsabilidade desta Escola. 

Se depois de consentir sua participação você desistir de continuar participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 

dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. Você não terá nenhuma despesa 

e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o contato do pesquisador, podendo tirar suas 

dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Ari de Araújo Vilar de Melo Filho 

Pesquisador 

E-mail: ari_vilar@hotmail.com / Telefone: (84) 9 9981-1153 
(Campus Universitário, Lagoa Nova - CEP 59.078-970 – Natal /RN – Telefones – 3215-3668 / 3215-3621) 

Site: www.escoladesaude.ufrn.br /  e-mail: esufrn@es.ufrn.br 

Eu, _____________________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu 

concordo em participar da pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. 

Este documento é emitido em duas vias, ficando uma via com cada um de nós. 

______________________________________    Data: ___/___/___ 

Assinatura do participante 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

mailto:ari_vilar@hotmail.com
mailto:esufrn@es.ufrn.br
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ANEXO B – Carta de Autorização 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA-PPGP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

Eu, Ari de Araujo Vilar de Melo Filho, discente pesquisador do Mestrado Profissional em 

Gestão Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tenho como professor 

(a) orientador (a) Profª. Drª. Jomária Mata de Lima Alloufa, solicito a autorização para a 

realização de pesquisa acadêmica junto aos coordenadores geral e adjuntos, supervisores e 

orientadores acadêmicos dos cursos de Formação Inicial e Continuada Cuidador de Idoso, 

Cuidador Infantil, Atendente de Nutrição, Higienista de Serviços de Saúde, Agente de 

Informação Turística e Atendente de Lanchonete, na modalidade PRONATEC Mulheres Mil 

e apoios administrativos e acadêmicos que participaram da implementação dos respectivos 

cursos, que tem como finalidade o desenvolvimento do meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

A pesquisa objetiva avaliar a implementação dos cursos citados a luz dos subprocessos e 

sistemas, ofertados pela Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norteno 

ano de 2014. Ademais, também solicito a autorização para a divulgação do nome e imagem 

dessa instituição na dissertação de mestrado. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

___________________________                           ___________________________ 

Acadêmico (a) – Pesquisador (a)   Professor(a) – Orientador (a) 

Ari de Araujo Vilar de Melo Filho   Jomária Mata de Lima Alloufa 
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ANEXO C –Questionário de avaliação dos alunos 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A- ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA-PPGP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

Roteiro para entrevistas – Dissertação 

CATEGORIA: GESTOR (Coordenador Geral/Adjunto do PRONATEC da Escola de Saúde) 

_________________________________________________________________________ 

 

1) Como se deu o processo de adesão da Escola de Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte ao PRONATEC Mulheres Mil? 

2) Como ocorreu o processo de definição dos cursos a serem ofertados? 

3)  Que atores institucionais e individuais foram fundamentais para que a 

ESUFRN/UFRN implementasse o PRONATEC Mulheres Mil? 

4) Descreva as dificuldades que você encontrou no processo de implementação do 

PRONATEC Mulheres Mil pela ESUFRN/UFRN e, especificamente, as dificuldades 

encontradas e vencidas para sua implantação. 

5) Qual a diferença dos cursos de formação inicial e continuada do PRONATEC para as 

ofertas do PRONATEC Mulheres Mil? 

6) Fale sobre como as informações sobre PRONATEC Mulheres Mil no seu polo – 

objetivos, modos de operação e prazos – chegaram a professores, funcionários, 

técnicos, supervisores e alunos. 

7) Como se deu a divulgação de processos seletivos de recrutamento de agentes de 

implementação e de beneficiários? 

8) Quais são os critérios utilizados nos recrutamentos, tanto de agentes quanto de 

beneficiários? 

9) Como se dá o processo de capacitação de professores, supervisores, orientadores e 

técnicos de apoio administrativo e acadêmico para implementar as ações do 

PRONATEC Mulheres Mil na Escola de Saúde-ESUFRN/UFRN? 
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10) Fale sobre as avaliações internas dos atores da implementação do PRONATEC 

realizadas pela Escola de Saúde da UFRN, sejam setoriais ou no âmbito de toda a 

instituição. 

11) De que forma os resultados da avaliação são divulgados entre a comunidade 

interessada? 

12) Como as avaliações interferem na rotina de trabalho da instituição? 

13) De que forma se dá a relação entre os objetivos da instituição e os recursos financeiros 

disponíveis?  

14) Fale sobre a infraestrutura de apoio disponível para os beneficiários do PRONATEC 

Mulheres Mil. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA-PPGP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

Roteiro para entrevistas – Dissertação 

CATEGORIA: SUPERVISOR/ORIENTADOR de curso do PRONATEC da Escola de Saúde 

__________________________________________________________________________ 

 

1) De acordo com o seu entendimento, fale sobre a forma como os gestores da 

ESUFRN/UFRN implementam as decisões sobre ações do PRONATEC Mulheres 

Mil. 

2) Qual o seu envolvimento na implementação do curso sob sua responsabilidade? 

3) Como foi feito a construção do plano de curso?  

4) Fale um pouco sobre os processos de divulgação e informação do PRONATEC. 

Poderia verbalizar os objetivos e rotinas de funcionamento do programa 

implementado pela ESUFRN? 

5) Que critérios de seleção foram utilizados no seu recrutamento para trabalhar no 

PRONATEC da USUFRN/UFRN? 

6) Como você ficou sabendo do processo seletivo? 

7) Fale sobre a necessidade de capacitação para se trabalhar no PRONATEC. (Reuniões 

pedagógicas ?) 

8) Quais as dificuldades encontradas para executar suas atividades no PRONATEC? 

9) Fale sobre as avaliações internas dos atores da implementação do PRONATEC 

realizadas pela Escola de Saúde da UFRN, sejam setoriais ou no âmbito de toda a 

instituição. 

10) De que forma os resultados da avaliação são divulgados entre a comunidade 

interessada? 

11) Como as avaliações interferem na rotina de trabalho da instituição? 

12) Fale sobre a infraestrutura de apoio disponível para os beneficiários do PRONATEC 

Mulheres Mil. 
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Roteiro para entrevistas – Dissertação 

CATEGORIA: TÉCNICO (Apoio Administrativo e Acadêmico do PRONATEC da Escola de 

Saúde) 

_________________________________________________________________________ 

 

1) De acordo com o seu entendimento, fale sobre a forma como os gestores da 

ESUFRN/UFRN implementam as decisões sobre ações do PRONATEC Mulheres 

Mil. 

2) Fale um pouco sobre os processos de divulgação e informação do PRONATEC. 

Poderia verbalizar os objetivos e rotinas de funcionamento do programa 

implementado pela ESUFRN? 

3) Que critérios de seleção foram utilizados no seu recrutamento para trabalhar no 

PRONATEC da USUFRN/UFRN? 

4) Como você ficou sabendo do processo seletivo? 

5) Fale sobre a necessidade de capacitação para se trabalhar no PRONATEC Mulheres 

Mil. 

6) Quais as dificuldades encontradas para executar suas atividades no PRONATEC e no 

Mulheres Mil? 

7) Fale sobre as avaliações internas dos atores da implementação do PRONATEC e 

Mulheres Mil realizadas pela Escola de Saúde da UFRN, sejam setoriais ou no âmbito 

de toda a instituição. 

8) De que forma os resultados da avaliação são divulgados entre a comunidade 

interessada? 

9) Como as avaliações interferem na rotina de trabalho da instituição? 

10) Fale sobre a infraestrutura de apoio disponível para os beneficiários do PRONATEC 

Mulheres Mil. 
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APÊNDICE B – Resumo da análise entre as categorias X sujeitos da pesquisa X entrevistas 
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APÊNDICE C – Dimensões e elementos de significação 

 


