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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar o processo de implementação do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) numa Instituição Federal de 

Ensino Técnico e Profissionalizante, à luz do modelo da Anatomia do Processo Geral de 

Implementação. O estudo se baseou no referencial teórico da Abordagem Sequencial de 

Políticas Públicas e no referencial da fase de Implementação, utilizando a metodologia de 

avaliação de processos proposta por Draibe (2001) – A Anatomia do Processo Geral de 

Implementação. A pesquisa é de natureza descritiva, do tipo estudo de caso, realizado no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Pícuí. 

Como procedimentos de coleta de dados, foram utilizadas a pesquisa documental e entrevistas 

com cinco categorias de sujeitos envolvidos no processo de implementação, quais sejam: 

Gestores, Técnicos, Professores, Parceiros e Beneficiários. A abordagem de análise de dados 

foi do tipo qualitativa, realizada através da análise documental e da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011). O processo de implementação do Pronatec no Campus Picuí foi 

determinado pela Reitoria do IFPB, cumprindo a orientação do Ministério da Educação 

(MEC) às unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Foram 

identificadas fragilidades e potencialidades em cada um dos Sistemas e Sub-processos 

avaliados. Identificou-se como fragilidades da implementação do Pronatec: que os processos 

de divulgação e informação alcançavam públicos limitados e insuficientes, que ocorreram 

atrasos no repasse dos recursos financeiros, a inexistência de estratégias de capacitação de 

agentes implementadores e de processos avaliativos internos. Como potencialidades 

identificou-se: a percepção por parte dos gestores locais de certo grau de autonomia e 

descentralização nos processos decisórios, o volume de recursos orçamentários destinados a 

execução do programa, a realização de processos seletivos para agentes implementadores, as 

capacidades e comprometimento por parte dos gestores, técnicos e professores. Os resultados 

demonstraram a complexidade e o aspecto sistêmico do processo de implementação, 

considerando a interferência mútua entre as fragilidades e potencialidades identificadas nos 

Sistemas e Sub-processos avaliados. 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação. Implementação. Pronatec. 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

The objective of this study was to evaluate the implementation process of the National 

Program of Access to Technical Education and Employment (Pronatec) in a Federal 

Institution of Technical and Vocational Education, through Anatomy model of the General 

Implementation Process. The study was based on the theoretical reference of the Sequential 

Approach of Public Policies and on the theoretical reference of the Implementation phase, 

using the methodology of the process evaluation proposed by Draibe (2001) - The Anatomy 

of the General Implementation Process. The research is descriptive, of the case study type, 

carried out at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba (IFPB) - 

Campus Pícuí. As data collection procedures, we used documentary research and interviews 

with five categories of subjects involved in the implementation process: Managers, 

Technicians, Teachers, Partners and Beneficiaries. The data analysis approach was 

qualitative, performed through document analysis and content analysis (BARDIN, 2011). The 

process of implementation of Pronatec in the Campus Picuí was determined by the Rectory of 

the IFPB, fulfilling the orientation of the Ministry of Education (MEC) to the units of the 

Federal Network of Professional and Technological Education. Fragilities and potentialities 

were identified in each of the evaluated Systems and Sub-processes. It was identified as 

fragilities in Pronatec's implementation: that disclosure and information processes reached 

limited and insufficient publics, that there were delays in the transfer of financial resources, 

the lack of training strategies for implementing agents and internal evaluation processes. The 

potentialities identified: local managers' perception of autonomy and decentralization in 

decision-making processes, the volume of budget resources to implement the program, the 

implementation of selective processes for implementing agents, the capacities and 

commitment of managers, technicians and Teachers. The results demonstrated the complexity 

and the systemic aspect of the implementation process, considering the mutual interference 

between fragilities and potentialities identified in the Systems and Sub-processes evaluated. 

    

Keywords: Public Policy. Evaluation. Implementation. Pronatec 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Esta disertación tuvo como objetivo evaluar el proceso de implementación del Programa 

Nacional de Acceso a la Educación Técnica y Empleo (Pronatec) en una Institución Federal 

de Educación Técnica y Profesional, a la luz del modelo Anatomía General del Proceso de 

Implementación. El estudio se basó en el referencial teórico del enfoque secuencial a la 

política pública y el referencial de la fase de implementación, utilizando la metodología de 

evaluación propuesta por Draibe (2001) - La Anatomía General del Proceso de 

Implementación. La investigación es descriptiva, del tipo estudio de caso, realizado en el 

Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Paraíba (IFPB) - Campus Picuí. 

Como procedimientos de recolección de datos fueron utilizados la investigación documental y 

entrevistas con cinco categorías temáticas involucradas en el proceso de implementación: 

gerentes, técnicos, profesores, socios y beneficiarios. El enfoque de análisis de datos era el 

tipo cualitativo, logrado a través de la análisis de documentos y análisis de contenido (Bardin, 

2011). El proceso de implementación del Pronatec en el Campus Picuí se determinó por el 

Rectorado del IFPB, cumpliendo la orientación del Ministerio de Educación (MEC) a 

unidades del la Red Federal de Educación Tecnológica y Profesional. Se identificaron 

debilidades y potenciales en cada uno de los sistemas y sub-procesos evaluados. Fue 

identificado como debilidades de la implementación del Pronatec: los procesos de divulgación 

y información llegaron a un número insuficiente de personas, retrasos en la transferencia de 

recursos financieros, la falta de estrategias de formación de los agentes de ejecución y de 

procesos de evaluación interna. Como potencial se identificó: la percepción por los gerentes 

locales de un cierto grado de autonomía y la descentralización en la toma de decisiones, el 

volumen de los recursos del presupuesto para la ejecución del programa, la realización de los 

procesos de selección para la contratación de los agentes de ejecución, habilidades y 

compromiso por parte de gerentes, técnicos y profesores. Los resultados demostraron la 

complejidad y el aspecto sistémico del proceso de aplicación, teniendo en cuenta la 

interferencia mutua entre los puntos fuertes y débiles identificados en los sistemas y sub-

procesos evaluados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão sobre a ação do Estado na sociedade tem se configurado com uma 

questão cada vez mais importante para a instrumentalização dos gestores públicos, com vistas 

no aperfeiçoamento dos serviços prestados, a fim de torná-los mais eficientes, eficazes e 

efetivos. Segundo Souza (2006), o campo de conhecimento denominado Políticas Públicas foi 

aprofundado a partir da contribuição de diversos fatores, dentre eles: a adoção de políticas 

restritivas de gastos, principalmente nos países em desenvolvimento; uma nova visão sobre o 

papel dos governos, dominante a partir dos anos 80, com ênfase no ajuste fiscal,  e; a 

necessidade de se formular políticas que promovessem tanto o desenvolvimento econômico, 

quanto a inclusão social, na perspectiva do Estado de Bem-Estar Social.  

Ao se tratar de desenvolvimento econômico, atrelado à promoção da justiça social, 

apresenta-se a necessidade de articulação das políticas de diversos setores, como Educação, 

Trabalho e Geração de Renda, Assistência Social e Desenvolvimento Tecnológico. Nessa 

perspectiva, ganham destaque as políticas de Educação Profissional, que no Brasil tiveram um 

significativo incremento a partir de 2003, momento em que o Partido dos Trabalhadores - PT 

alcança a Presidência da República, através da eleição do Presidente Lula, retomando assim o 

tema da Educação Profissional na agenda política. 

Apesar do Brasil ter sua rede de escolas técnicas federais inaugurada em 1909, o 

ensino técnico profissional público não acompanhava a expansão econômica e a 

diversificação da estrutura produtiva. No ano de 2003, foi iniciada a expansão e reorientação 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, visando melhorar a 

qualidade da Educação Profissional, incorporando novos contingentes sociais ao processo de 

formação; e democratizar o acesso às oportunidades de escolarização, formação, trabalho e 

desenvolvimento humano, promovendo inclusão social a amplas camadas da população 

brasileira e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais (BRASIL, 2003).  

A Rede Federal de Educação Profissional era composta, até 2002, por 140 escolas 

técnicas no país (CASSIOLATO E GARCIA, 2014). Entre 2003 e 2016 foram criadas mais 

de 500 novas unidades, totalizando 644 Campi em funcionamento. Atualmente a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta por 39 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia presentes em todos os estados da federação, por 

25 Escolas Técnicas ligadas às Universidades Federais, por dois Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Rio de Janeiro e de Minas Gerais), pela Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná - UTFPR e pelo Colégio Pedro II (CASSIOLATO e GARCIA, 2014).  
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Na perspectiva de tornar ainda mais acessível o Ensino Técnico e Profissionalizante e 

atender as demandas de mão de obra do mercado, foi criado no ano de 2011 o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o qual tem como objetivo 

central a democratização do acesso da população brasileira à Educação Profissional e 

Tecnológica - EPT, priorizando o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade 

social.  

A criação do Pronatec foi justificada pelo crescimento econômico que o Brasil 

vivenciava naquele momento, pelo aumento da oferta de emprego e escassez de mão de obra 

qualificada em setores específicos, principalmente os ligados à área tecnológica da indústria. 

A proposta inicial da formulação do programa, era ofertar oito milhões de matrículas em 

cursos técnicos e profissionalizantes, entre os anos de 2011 a 2014 (FERES, 2015). De 

maneira simplificada, o Pronatec consiste na oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, 

por unidades da Rede Federal e das Redes Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, 

por unidades dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Senai, Sesi, Senac, Sest, Sesc, Senar, 

Senat, Secoop e Sebrae) e por Universidades Privadas. 

Considerando a quantidade de instituições envolvidas na implementação do Pronatec, 

bem como o volume de recursos investidos, além da importância das propostas de 

contribuições do programa para o desenvolvimento econômico e social do país e para a 

melhoria das condições de vida dos beneficiários, entende-se como importante a realização de 

estudos avaliativos que forneçam informações sobre como vem sendo realizada a execução do 

programa. Segundo Arretche (2001), os programas não são constituídos apenas durante a fase 

de formulação, mas também durante o processo de implementação, ou seja, a execução do 

programa em si também define e caracteriza a política. 

Dessa forma, considerando ainda que houve significativas mudanças no contexto 

político-econômico do país, desde a criação do Pronatec até os dias atuais, que certamente 

interferiram nas características do programa, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: 

Como vem ocorrendo o processo de implementação do Pronatec? 

A partir desse problema de pesquisa, surgiram outros questionamentos: Quais foram as 

características do processo de implementação do Pronatec nas unidades ofertantes dos cursos? 

Quais são as percepções dos sujeitos envolvidos quanto ao processo de implementação do 

Pronatec? Quais foram as potencialidades/fragilidades do processo de implementação do 

Pronatec? 

Segundo Draibe (2001), a fase de implementação das políticas públicas inclui as 

atividades que viabilizam o desenvolvimento do programa, além da execução do programa 
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em si, sendo um momento diretamente relacionado aos resultados alcançados. Dessa forma, a 

autora propõe uma metodologia de avaliação, chamada de Anatomia do Processo Geral de 

Implementação, a qual é utilizada como lente teórico-metodológica neste trabalho. A pesquisa 

de avaliação é apoiada num conjunto de decisões tomadas pelo avaliador e tem como objeto 

uma dada intervenção na realidade social, compreendidas como políticas públicas.  

No intuito de responder aos questionamentos motivadores da pesquisa, optou-se por 

realizar um estudo de caso sobre a implementação do Pronatec no Campus Picuí do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, uma das unidades da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, localizada no interior do estado da Paraíba, 

criada em 2009, a partir do processo de expansão da rede. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Avaliar o processo de implementação do Pronatec numa Instituição Federal de Ensino 

Técnico e Profissionalizante, à luz do modelo da Anatomia do Processo Geral de 

Implementação proposto por Draibe (2001). 

 

Objetivos Específicos 

 

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

1) Identificar as características dos Sistemas e Processos de implementação do 

Pronatec no IFPB – Campus Picuí; 

2) Descrever a percepção de Gestores, Técnicos, Professores, Parceiros e Beneficiários 

sobre o processo de implementação do Pronatec no IFPB – Campus Picuí; 

3) Identificar as Potencialidades e Fragilidades no processo de implementação do 

Pronatec no IFPB – Campus Picuí. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa apresenta relevância, pois, apesar de haver um 

número crescente de estudos avaliativos de programas governamentais, a maior parte deles 

estão voltados para os processos de formação da agenda e formulação das políticas, em 
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detrimento dos estudos sobre implementação, avaliação e monitoramento (RAMOS E 

SCHABBACH, 2012). 

Especificamente, quanto a implementação do Pronatec, ao realizar-se um 

levantamento bibliográfico da produção acadêmico-científica sobre o tema, encontra-se 

alguns trabalhos publicados, destacando-se cinco trabalhos de conclusão de curso 

(monografia de graduação, dissertações e artigo de mestrado), três artigos em periódicos e um 

trabalho apresentado em evento. Um detalhamento a produção sobre a implementação do 

Pronatec pode ser verificado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Levantamento Bibliográfico da Produção Acadêmico-científica sobre 

Implementação do Pronatec 

 

Tipo da 

Produção 

Autoria e Ano Título da Produção Objetivo/Metodologia 

Apresentação 

de Trabalho 

em Eventos 

Souza et al 

(2013) 

Aplicação da Matriz 

Swot no Pronatec 

Implementado no 

Campus Natal-

Central do IFRN: um 

estudo exploratório 

Analisar o processo de 

implementação do Pronatec, à luz 

do pensamento de integrantes do 

Conselho Superior da instiuição. 

Artigo em 

Periódicos 

Santos et al 

(2016) 

Avaliando o 

Pronatec no IFPB: 

um estudo sobre 

implementação 

Avaliar a Implementação do 

Pronatec nos Campi João Pessoa e 

Guarabira, através de entrevistas 

com os gestores. 

Contairini e 

Oliveira 

(2014) 

Pronatec: um estudo 

de caso realizado em 

um curso técnico de 

nível médio, em 

Belo Horizonte 

Analisar o processo de formação 

técnica de nível médio em uma 

unidade do Senai, através de 

entrevistas com gestores, 

instrutores  e alunos. 

Silva, Campelo 

e Dias (2015) 

Diretrizes da 

Educação 

Profissional 

Brasileira: propostas 

e desafios na 

implementação do 

Pronatec  

Analisar o Pronatec, suas 

propostas e desafios iminentes a 

partir da sua implementação no 

IFPB - Campus João Pessoa, 

através de pesquisa com os 

gestores. 

Dissertação de 

Mestrado 

Trogiani et al 

(2012) 

Desafios para 

Implementação do 

Programa 

Pronatec/Osasco 

Sem Miséria 

Identificar as principais causas dos 

baixos índices de resposta e 

adesão do público-alvo e alto 

índice de evasão dos alunos do 

Pronatec no âmbito do Programa 

Brasil sem Miséria em Osasco, 

através de entrevistas com 

gestores, educadores e alunos. 
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Corte (2013) Implementação do 

Pronatec - Formação 

Inicial e Continuada 

no Rio Grande do 

Sul 

Analisar como se dá a 

implementação do Pronatec dentro 

de um contexto multifacetado de 

atores e instituições, através de 

pesquisa documental 

 

Melo Filho 

(2016) 

Avaliação da 

Implementação do 

Pronatec Mulheres 

Mil: um estudo de 

caso 

Avaliar o processo de 

implementação do Pronatec 

Mulheres Mil, à luz do modelo de 

anatomia do processo geral de 

implementação e seus 

subprocessos e sistemas, através 

de entrevistas com gestores e 

técnicos. 

Artigo de 

Conclusão de 

Mestrado 

Bernardino 

(2013) 

Reflexo dos 

Arranjos Políticos 

Institucionais nas 

Políticas de Direitos 

Humanos de São 

Paulo: análise da 

implementação do 

Pronatec voltado à 

população em 

situação de rua 

Analisar o processo de 

implementação de políticas 

voltadas à garantia dos direitos 

humanos na cidade de São Paulo-

SP, enfocando as ações voltadas à 

qualificação profissional da 

população em situação de rua 

através do Pronatec, através de 

Pesquisa Bibliográfica e 

Documental. 

Monografia de 

Graduação 

Brasileiro 

(2015) 

A implementação do 

Pronatec no 

município de Patos-

PB: uma análise a 

partir da 

administração 

pública 

Analisar o processo de 

implementação do Pronatec na 

cidade de Patos - PB, através de 

entrevistas com gestores e 

técnicos.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de levantamento bibliográfico 

 

 Verifica-se que apesar de ser um programa recente, a implementação do Pronatec já 

vem sendo estudada. Talvez o interesse dos pesquisadores seja justificado pelo fato do 

Pronatec ter sido intensamente divulgado pelo Governo Federal através da mídia, 

principalmente durante o ano de eleição para a presidência da república, em 2014, momento 

que a então presidente Dilma Rousseff era candidata a reeleição pelo Partido dos 

Trabalhadores. A visibilidade nacional do programa, bem como o volume orçamentário 

disponibilizado para sua execução, considerando que, de acordo com o Relatório de Gestão da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC (2014), no ano de 2013 

foram investidos 2,7 bilhões de reais no Pronatec, são fatores que provocam inquietude para a 

realização de estudos avaliativos. 
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 Destaca-se que, apesar de terem sido realizados outros estudos no âmbito do IFPB, 

não foram realizados estudos no Campus Picuí e, por a proposta deste trabalho se tratar de um 

estudo de caso, algumas especificidades se apresentarão. De acordo com Yin (2005), os 

estudos de caso permitem compreender os fenômenos sociais complexos, preservando as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, tais como processos 

organizacionais e administrativos. A realização do estudo avaliativo sobre o Pronatec em mais 

uma unidade também possibilita posteriores comparações entre os estudos e uma melhor 

compreensão do programa, em nível regional e nacional. 

 Do ponto de vista prático, há de se considerar que a avaliação é uma etapa importante 

e necessária no ciclo das políticas públicas, para melhoria da eficiência do gasto público, da 

qualidade da gestão e do controle social (RAMOS & SCHABBACH, 2012), além de 

contribuir para o aperfeiçoamento do processo de formulação de políticas, programas e 

projetos, tornando mais responsável a definição de metas e apontando a capacidade de 

resposta dos governos às necessidades dos cidadãos (RUA, 2012).  

 Ao apresentar os motivos de se realizar avaliações de políticas e programas sociais, 

Silva e Silva (2001) coloca, dentre outras coisas, as motivações de ordem política, ordem 

instrumental e técnica. A primeira refere-se a possibilidade das avaliações contribuírem para o 

controle social dos programas; a segunda refere-se a geração de informações para o 

monitoramento do programa e; a terceira refere-se as possibilidades de sistematização das 

ações implementadas, além de correção, melhoria e avanço técnico do programa. 

Os estudos avaliativos de políticas públicas possibilitam aos escalões superiores uma 

melhor alocação dos recursos; aos administradores, a otimização da relação entre insumos e 

produtos e; aos técnicos um maior conhecimento sobre os aspectos operativos da política 

(VIANA, 1996). Especificamente, ao avaliar o processo de implementação do Pronatec no 

IFPB – Campus Picuí, espera-se que as informações obtidas auxiliem na gestão e 

operacionalização das atividades, possibilitando a realização de intervenções a partir do 

diagnóstico realizado, na perspectiva de alcançar melhores resultados. 

Santos (2013), coloca que a avaliação da implementação de políticas públicas ganha 

importância enquanto elemento de aprendizagem organizacional, pois diante das constantes 

mudanças no contexto, apresenta-se como um poderoso recurso para que os gestores possam 

aperfeiçoar seus programas. Dessa forma, ao avaliar-se o Pronatec no Campus Picuí do IFPB, 

espera-se dotar a organização de informações que auxiliem na otimização das atividades 

realizadas.  
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 Ademais, a compreensão do Pronatec com vistas no seu aprimoramento também tem 

relevância social, no sentido em que pode contribuir para o aperfeiçoamento do programa, 

tanto no nível estratégico, quanto no nível operacional e, consequentemente, para melhoria na 

prestação de serviços aos beneficiários. Numa perspectiva de cidadania, avaliação também 

pode ser considerada como um importante instrumento para o controle social das políticas 

publicas (SILVA e SILVA, 2001). 

A realização desta pesquisa partiu também do interesse do pesquisador pelo campo de 

conhecimento de Políticas Públicas e especificamente pelas Políticas de Educação 

Profissional e Tecnológica, principalmente as que levem em consideração a temática de 

democratização do acesso à educação, além da viabilidade de acesso aos dados, uma vez que 

o pesquisador foi servidor da instituição onde realizou-se o estudo de caso.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O campo de políticas públicas, disciplina que nasce no interior das ciências políticas, 

vem se desenvolvendo com diversas concepções, de autores e contextos histórico-culturais 

distintos, os quais influenciam as pesquisas empíricas e os métodos de análise da ação 

pública. Estudos realizados nos Estados Unidos durante a década de 1930, sobre as ações do 

governo, rompiam com uma tradição europeia de se discutir teoricamente sobre o papel do 

Estado, dos governos e da sociedade, dando início ao campo de estudos de políticas públicas 

(SOUZA, 2006). Naquele momento, os estudos americanos passaram a ter um caráter prático, 

fazendo a verificação e julgamento das ações que o Estado desempenhava. 

No Brasil, a análise de políticas públicas se tornou mais frequente na década de 1980, 

impulsionada pelo processo de descentralização, redemocratização e transparência, da 

participação social e da ideia de reforma do Estado e do aparelho de Estado (TREVISAN & 

BELLEN, 2008). Com a transferência de responsabilidades na execução de políticas, da 

União para os estados e municípios, além da criação dos conselhos de políticas públicas, os 

estudos de políticas públicas apresentaram-se não só mais necessários, como com maior 

viabilidade. 

Segundo Faria (2005) há hoje uma Babel de abordagens, teorizações e vertentes 

analíticas que buscam compreender e explicar os diversos processos de formação e gestão das 

políticas públicas. Dessa forma, pretende-se neste item apresentar algumas concepções 

teóricas sobre o tema, o modelo do ciclo de políticas públicas, destacando-se as fases de 

implementação e avaliação. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Existem diversas concepções teóricas acerca de políticas públicas, as quais muitas 

vezes são complementares, noutras divergentes. Souza (2006), em estudo realizado sobre o 

estado da arte do campo de políticas públicas, apresentou os conceitos dos principais autores, 

conforme pode ser visualizado no Quadro 2 e sintetizou que políticas públicas é um campo de 

conhecimento multidisciplinar, que busca analisar a ação do governo e propor ajustes que 

provoquem melhores resultados. 
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Quadro 2 – Conceitos de Políticas Públicas 

 

Autor(a) Conceito de Políticas Públicas 

Laswell (1936) Decisões e análises em políticas públicas implicam em 

responder: quem ganha o quê? Por quê? Qual diferença 

faz? 

Lynn (1980) Conjunto de ações do governo que vão produzir efeitos 

específicos 

Dye (1984) O que o governo escolhe fazer e não fazer 

Peters (1986) Soma das atividades do governo, que agem diretamente 

ou através de delegação, e influenciam a vida dos 

cidadãos. 

Mead (1995) Campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas. 

Fonte: Elaborado a partir de Souza (2006) 

 

A partir desses conceitos, pode-se compreender que o campo das políticas públicas 

perpassa o estudo sobre o jogo de interesses e negociação na política; sobre as ações e 

omissões intencionais do governo, para produção de efeitos específicos; sobre ações 

realizadas por organizações, delegadas ou não pelo governo, que influenciam a vida dos 

cidadãos e tratam de questões públicas. 

Dito de outro modo, as políticas públicas podem ser definidas como projetos, planos e 

ações, geralmente elaborados por legisladores e/ou governantes, em parceria e sob a 

influência da sociedade civil, ao identificarem a existência de determinadas situações-

problemas de toda a coletividade, ou de grupos. 

Secchi (2013) acrescenta que as políticas públicas são diretrizes elaboradas para o 

enfretamento de um problema público, tanto as estruturantes (em nível estratégico), quanto as 

de nível intermediário e operacional, podendo ser consideradas nesse rol, tanto as concepções 

e princípios que norteiam a ação do governo, quanto a operacionalização de programas de 

áreas especificas, que visam intervir em problemas públicos.  

Com vistas na compreensão da complexidade do tema, foi proposto um esquema de 

visualização e interpretação das ações públicas, chamado de Abordagem Sequencial ou Ciclo 

de Políticas Públicas, que consiste numa abordagem que divide as atividades dos governos em 

momentos distintos, ou etapas sequenciais e interdependentes. Segundo Frey (2000, p. 226), 
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“ao subdividir o agir público em fases parciais do processo político-administrativo de 

resolução de problemas, o ‘policy cycle’ acaba se revelando um modelo heurístico bastante 

interessante para análise da vida de uma política pública”.  

Na literatura sobre o tema, encontram-se diferentes modelos de ciclo de políticas, com 

número variado de etapas. Secchi (2013), ao realizar uma ampla revisão de literatura sobre 

políticas públicas, apresenta um modelo composto por sete fases, quais sejam: Identificação 

do Problema, Formação da Agenda, Formulação das Alternativas, Tomada de Decisão, 

Implementação, Avaliação e Extinção. No entanto, é importante destacar que as Políticas 

Públicas não devem ser compreendidas dentro de um processo linear, pois atividades de 

etapas distintas podem ocorrer de forma simultânea. Segundo Silva e Silva (2001), o 

desenvolvimento das políticas públicas se expressa através de momentos articulados, às vezes 

concomitantes, não lineares e interdependentes. 

A etapa de delimitação do problema envolve definir os elementos e sintetizar a 

essência de uma situação pública (SECCHI, 2013). Uma determinada situação pública torna-

se problema a partir da percepção de determinados atores (sociedade civil, políticos, 

burocratas, mídia, etc.). Dessa forma, o problema público pode ser considerado um conceito 

intersubjetivo, que afeta a percepção de atores relevantes sobre uma situação. Com frequência 

a mídia e as comunicações políticas contribuem de maneira significativa para que seja 

atribuída relevância política a um determinado problema. 

A fase de formação da agenda consiste no momento em que a situação definida como 

um problema político passa a ser entendida como relevante para discussão entre as 

autoridades do governo e fora dele (RUA, 2012). Para que os problemas entrem na agenda é 

necessário que haja a atenção de atores relevantes; que sejam vislumbradas ações capazes de 

resolver ou mitigar o problema e; que se trate de problemas de responsabilidade pública.  

Estando o problema público posto na agenda política, seguirá para a etapa de 

formulação das alternativas, que consiste na proposição de métodos, estratégias, programas e 

ações para resolução do problema (SECCHI, 2013). Nessa fase, inúmeras alternativas podem 

ser levantadas para o alcance de determinado objetivo, as quais estão influenciadas pelos 

interesses e ideologia dos atores, pelo conhecimento técnico que possuem sobre o problema e 

pelas capacidades institucionais. 

Após serem avaliadas a viabilidade, as vantagens, as desvantagens de cada uma das 

alternativas levantadas, chega o momento da tomada de decisão, quando os interesses dos 

atores são equacionados e as intenções do enfrentamento do problema são ainda mais 

explicitadas (SECCHI, 2013). A escolha de alternativas propostas revela o poder que os 
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atores possuem no jogo político. A capacidade de influência dos atores pode ter origem em 

diferentes fatores, como por exemplo o poder econômico, o conhecimento que os atores 

possuem sobre o problema, a pressão popular ou da mídia.  

A fase de implementação é o momento em que as estratégias escolhidas são colocadas 

em prática. A implementação consiste na execução da política, quando as decisões se tornam 

intervenções. Segundo Draibe (2001), esta fase inclui tanto as atividades-meio, as quais 

viabilizam o desenvolvimento do programa, quanto a atividade-fim, a execução do programa 

propriamente dita. Esse momento da política será discutido com maior profundidade adiante.

 De acordo com Secchi (2013), a avaliação de políticas públicas é a fase em que o 

processo de implementação e o desempenho da ação pública são examinados com vistas a 

conhecer o estado da política e a capacidade de redução do problema que a gerou. No entanto, 

podem ser realizadas avaliações de todas as fases do ciclo de políticas públicas, sendo 

inclusive a meta-avaliação o julgamento dos procedimentos e modelos utilizados no processo 

de avaliação das políticas. Trata-se de um processo multidisciplinar, que também será 

discutido posteriormente neste capítulo.  

Por fim, as políticas públicas podem ser extintas quando se identifica a resolução do 

problema que motivou sua criação, seja pelas ações implementadas ou por outras variáveis, 

ou ainda quando se constata que as ações implementadas não são capazes de resolver os 

problemas que justificaram a formulação da política. 

O ciclo de políticas possibilita um entendimento de especificidades de cada um dos 

momentos, no entanto, essa fragmentação pode colaborar também para uma ideia de 

previsibilidade nas políticas públicas, de racionalidade absoluta, que não corresponde à 

realidade. Frey (2000) assinala que o modelo heurístico do ciclo de políticas públicas é um 

tipo puro idealizador do processo político, que na prática dificilmente se dá de pleno acordo 

com o modelo. No entanto, o fato de os processos políticos reais não corresponderem 

exatamente ao proposto no modelo teórico, não indica que o modelo seja inadequado para a 

explicação desses processos, mas sublinha o seu caráter enquanto instrumento de análise.  

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A fase de implementação nas políticas públicas durante muito tempo foi pouco 

investigada, devido o entendimento de que, uma vez tomada a decisão, os objetivos da 

política seriam alcançados mediante a execução das ações definidas na fase de tomada de 

decisão (FREY, 2000). Segundo Villanueva (1993), esta visão contribuiu para uma dicotomia 
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entre as ciências política e administração pública, segundo a qual os políticos tomam as 

decisões e os servidores públicos executam. 

No entanto, algumas vezes ocorrem diferenças entre resultados alcançados e objetivos 

propostos no desenho da política, em virtude de variáveis não previstas no processo de 

implementação. Segundo Frey (2000, p. 228), “muitas vezes os resultados e impactos reais de 

certas políticas não correspondem aos impactos projetados na fase da sua formulação”. Ou 

seja, a fase de formulação não é suficiente para definição dos resultados das políticas, sendo 

estes últimos, também, diretamente relacionados às ações desenvolvidas durante a 

implementação. 

Vaquero (2007) aborda a implementação enquanto um processo que ocorre entre as 

declarações formais da política e o resultado final alcançado, momento em que pode ocorrer 

influências de diversas variáveis independentes, que podem apoiar, alterar, e obstruir o 

cumprimento dos objetivos originais. O autor também apresenta conceituações de importantes 

teóricos da área, construídas a partir dos anos 70, quando os estudos sobre a implementação 

se tornaram mais evidentes, as quais foram sintetizadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Conceitos de Implementação de Políticas Públicas 

 

Autor(a) Conceito de Implementação de Políticas Públicas 

Van Meter e Van Horn (1975)  Abarca ações de indivíduos ou grupos públicos e 

privados que buscam o cumprimento dos objetivos 

previamente decididos.  

Pressman e Wildacsky (1976) Deve ser vista como um processo de interação entre o 

estabelecimento de metas e ações geradas para alcança-

las.  

Bardach (1978) Processo de montagem de elementos requeridos para 

produzir um resultado programático particular e o 

esgotamento de um número de jogos vagamente inter-

relacionados, em que estes elementos são contidos ou 

entregues ao processo de montagem, em termos 

particulares. 

Sabatier e Mazmanian (1981) É a forma de levar à cabo uma decisão política básica 

Fonte: Elaborado a partir de Vaquero (2007) 
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 Siman (2005), por sua vez, coloca que a implementação é a fase em que, vencidos os 

obstáculos inerentes à introdução da questão na agenda governamental, o governo se mobiliza 

para construir a política em seus aspectos institucionais e organizacionais, através da 

elaboração de um planejamento fundamentado no diagnóstico da realidade que será alvo de 

intervenção. Segundo Arretche (2001), a implementação é a fase de um programa que sucede 

a formulação, na qual são desenvolvidas as atividades pelas quais se pretende alcançar os 

objetivos desejados. Para Silva e Silva (2010) a fase de implementação dos programas 

consiste na execução dos serviços para o cumprimento das metas pré-estabelecidas, com 

vistas na obtenção dos objetivos pretendidos 

Pode-se apreender então, que a implementação é a fase em que as decisões políticas 

são executadas, colocadas em prática, sendo composta por ações que produzem resultados, os 

quais deveriam, em princípio, corresponder aos objetivos inicialmente propostos pela política, 

mas nem sempre correspondem. Segundo Siman (2005), a implementação depende de decisão 

política e, principalmente, de arranjos organizacionais constituídos de recursos humanos, 

materiais e financeiros e de uma estrutura institucional que articule interesses, que crie uma 

rede de comunicação, que desenvolva mecanismos de coordenação e controle dos atores 

envolvidos. 

Ao tratar do processo de implementação, duas abordagens são comumente utilizadas 

pelos teóricos, quais sejam: o modelo top-down e o modelo botton-up. Tais abordagens 

referem-se tanto a formas de construção e execução das políticas, quanto a formas de análise 

da política.  

Segundo Vaquero (2007), uma análise com enfoque top-down inicia-se pelo processo 

de tomada de decisão, geralmente através de uma legislação e depois examina em que grau os 

objetivos ordenados foram alcançados, considerando 1) o comportamento dos burocratas e 

dos grupos alvo da decisão política; 2) o alcance dos objetivos no tempo; 3) os principais 

fatores que afetam os resultados e impactos da política e; 4) a necessidade de reformulação da 

política.  

Nessa perspectiva há uma diferenciação e separação evidentes entre o processo de 

formulação, o qual é considerado eminentemente político, e o processo de implementação, 

que é considerado eminentemente técnico. As duas fases ocorrem em arenas e com atores 

distintos, sendo considerados os resultados do processo de implementação frutos do 

delineamento da política na fase de tomada de decisão. 

O enfoque botton-up de análise, por sua vez, inicia-se nos níveis mais baixos do 

processo de implementação, usualmente denominados na literatura como street level (nível de 
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rua), e leva em consideração a relação dos burocratas com o público alvo da política, 

analisando em cada nível (até os burocratas de alto nível) as capacidades de afetar o 

funcionamento da política e os recursos necessários para o alcance dos objetivos. 

Essa perspectiva considera que a política também é reformulada no processo de 

implementação, e que discricionariedade e autonomia dos implementadores é algo inevitável 

e até desejável, já que eles possuem maior conhecimento sobre a realidade dos beneficiários 

(LIMA e D’ASCENZI, 2013). Nessa abordagem questiona-se, então, até que ponto a decisão 

dos formuladores e as diretrizes construídas determinam exatamente os resultados da política. 

Ambas abordagens podem contribuir para a compreensão do processo de 

implementação e estão fortemente atreladas às necessidades de desenvolvimento de melhorias 

que permitam o desenvolvimento de atividades implementadoras.  

Villanueva (1993), ao analisar os estudos sobre implementação de programas no 

governo federal dos Estados Unidos, considera as dificuldades do governo federal de influir 

nas ações dos governos locais, na implementação dos programas, uma vez que muitas vezes 

os governos federais são responsáveis pela formulação das políticas e os governos 

subnacionais ou de unidades locais, vinculadas aos ministérios (como no caso do Brasil) são 

responsáveis pela prestação dos serviços públicos. Dessa forma, o autor destaca como motivo 

das dificuldades os objetivos grandiosos e excessivos, pela magnitude da cobertura. Tal 

constatação aplica-se também ao Brasil, considerando que também se trata de um país com 

dimensões continentais com profundas diferenças entre as regiões. 

Já de acordo com Pedone (1986, p. 31), “os problemas de implementação não se 

referem à falta de início das atividades do programa, mas à inabilidade em conseguir alcançar 

o que os programas se propunham realizar”. Muitas vezes, os detalhes técnicos da 

implementação não são definidos durante a formulação da política, o que enfatiza a 

importância da fase de implementação no ciclo das políticas públicas. Dessa forma, os 

estudos avaliativos se propõem exatamente a examinar os fatores que tenham contribuído ou 

dificultado a realização dos objetivos da política. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O processo de avaliação das políticas públicas envolve diversos conceitos, tipologias e 

metodologias. Em estudos sobre o estado da arte do campo de Avaliação de Políticas 

Públicas, Trevisan e Bellen (2008) e Ramos e Schabbach (2012) apresentam conceitos de 

alguns teóricos, as quais foram sintetizadas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Conceitos de Avaliação de Políticas Públicas 

 

Autor(a) Conceito de Avaliação de Políticas Públicas 

Draibe (1997) Propicia a compreensão das políticas e do Estado em ação, 

visando o seu aprimoramento 

Ferreira (1999) Avaliar significa determinar a valia de algo, atribuir um valor. 

Ala-Harja e Helgason 

(2000) 

Compreende a avaliação dos resultados do programa em 

relação aos objetivos propostos. Deve ser vista como um 

mecanismo de melhoria no  processo de tomada de decisão. 

Faria (2001)  A pesquisa avaliativa possui a característica explícita de 

atribuição de valor (como justiça social, eficiência, redução de 

custos, equidade, entre tantos outros), além de ser mais 

orientada para a decisão 

Garcia (2001) É uma operação na qual é julgado o valor de uma iniciativa 

organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão 

comparativo previamente definido. 

Lobo e Arretche (2001) É um instrumento para a tomada de decisões e para viabilizar 

o controle social sobre o gasto público e as ações de governo, 

um importante direito democrático 

Costa e Castanhar (2003)  Trata-se do exame sistemático e objetivo de um projeto ou 

programa, finalizado ou em curso, que contemple seu 

desempenho, implementação e resultados, tendo em vista a 

determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, 

sustentabilidade e relevância de seus objetivos. 

Fonte: Elaborado a partir de Trevisan & Bellen (2008) e Ramos e Schabbach (2012) 

 

Os diferentes conceitos convergem para a ideia de apreciação, verificação, julgamento 

das políticas públicas, tendo como propósito guiar os tomadores de decisão, orientando 

quanto à continuidade, necessidades de correções ou suspensão das políticas avaliadas. As 

avaliações de políticas públicas são cruciais para a permanência, adequação ou extinção dos 

programas.  Segundo Ramos e Schabbach (2012) a avaliação de políticas públicas é um 

importante instrumento para a melhoria da eficiência na utilização dos recursos públicos, da 

qualidade da gestão e do controle social. 
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De acordo com Silva e Silva (2001) os estudos de avaliação de políticas públicas no 

Brasil foram impulsionados a partir dos anos 80, com a demanda de políticas sociais 

universalizadas, por parte dos movimentos sociais, durante o processo de redemocratização 

do país e, devido às exigências dos organismos internacionais de financiamento, os quais 

colocaram a avaliação dos programas sociais como condição para realização dos 

empréstimos.   Ainda segundo a autora, os processos avaliativos são deliberados, sistemáticos 

e complexos, orientado pelo método científico e de caráter público, incluindo necessariamente 

uma dimensão técnico-metodológica e outra dimensão política, ambas articuladas. Dessa 

forma, considera-se a avaliação como um procedimento que busca respostas sobre as políticas 

públicas, que precisam ser apresentadas a sociedade. 

Além de diversos conceitos sobre avaliação de políticas públicas, a literatura também 

apresenta diferentes metodologias, critérios e classificações das avaliações, conforme 

objetivos e interesses do avaliador. Faria (2003), por exemplo, apresenta algumas formas de 

classificação do processo de avaliação que são usualmente utilizadas: classificadas em função 

do seu time (antes, durante ou após a implementação); da natureza do objeto avaliado 

(contexto, insumos, processos ou resultados); da posição do avaliador (interna, externa ou 

semi independente) e; do uso da avaliação (instrumental, conceitual, para persuasão e 

esclarecimento).  

Draibe (2001), por sua vez, também apresenta classificações de avaliações. A autora 

classifica dois tipos de avaliação, conforme o momento em que são realizadas:  

 

1) As avaliações chamadas ex ante são realizadas em momento anterior ao processo 

de implementação, também referidas como avaliações-diagnóstico, que objetivam 

subsidiar a tomada de decisão e fixar um ponto de partida que permita 

comparações futuras. Consiste no levantamento de dados que auxiliarão na 

formulação da política; 

2) As avaliações chamadas ex post são realizadas posteriormente, ou durante a 

implementação da política, objetivando verificar os produtos, efeitos e impactos 

dos programas implementados. No caso de programas que já estejam em execução, 

deve-se julgar sua continuidade em função dos resultados obtidos até então. 

  

No que se refere às classificações baseadas na natureza do objeto avaliado, Draibe 

(2001) apresenta as seguintes nomenclaturas:  
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1) As avaliações de resultados, que pretendem saber o quanto e com que qualidade 

os objetivos do programa foram cumpridos, quais os produtos, efeitos e impactos 

gerados pelo processo de implementação, se houve mudança na situação-problema 

que originou a formulação do programa, além de fazer um julgamento se o 

programa funcionou ou não. Há também subdivisões entre as avaliações de 

resultados em Avaliação de Produtos e Avaliação de Efeitos e Impactos: a 

avaliação de produtos tem o propósito de verificar o grau de êxito do programa, 

através da relação entre as metas estabelecidas e os produtos do programa 

(quantidade de pessoas atendidas, de cursos ofertados, etc); já a avaliação de 

efeitos e impactos consiste na verificação se os propósitos da política foram 

alcançados, se houve mudanças nas condições de vida do público-alvo da política 

(COSTA E CASTANHAR, 2003). Ao tratar especificamente sobre as avaliações 

de impacto, Ramos e Schabbach (2012), colocam como desafio a verificação de 

existência de um nexo causal entre os produtos do programa e as alterações nas 

condições sociais da população. Avaliações dessa natureza são realizadas após a 

implementação, ou seja, ex post, geralmente realizadas por meio de modelos quase 

experimentais, utilizando-se de métodos quantitativos de coleta e análise de dados.  

2) As avaliações de processos, que têm o foco no desenho, nas características 

organizacionais e no desenvolvimento do programa, buscam identificar os fatores 

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

interferem no cumprimento das metas, se o programa está sendo executado 

conforme o previsto e se está atendendo ao público alvo. Segundo Ramos e 

Schabbach (2012), avaliações dessa natureza servem como suporte para a melhoria 

da eficiência operativa e a eficácia dos programas e são realizadas durante o 

processo de implementação, frequentemente combinando métodos quantitativos e 

qualitativos. Para Costa e Castanhar (2003), as avaliações de processos investigam 

de forma sistemática o desenvolvimento dos programas, acompanha seus 

processos internos, objetivando detectar possíveis defeitos, barreiras e obstáculos 

no processo de implementação, além de gerar informações importantes para 

reprogramação da política. 

 

Quanto às classificações baseadas na posição do avaliador Ramos & Schabbach 

(2012) apresentam os seguintes tipos: 
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1) A Avaliação Externa, realizada por especialistas que não fazem parte da 

instituição responsável pela implementação do programa. As avaliações externas 

apresentam como vantagem a isenção e objetividade dos avaliadores, não 

implicados diretamente no processo, e como desvantagem a dificuldade de acesso 

às informações e uma provável resistência por parte dos avaliados; 

2) A Avaliação Interna é executada pela própria instituição responsável pelo 

programa e realizada através das pessoas que participam do processo de 

implementação. Como vantagem tem-se o livre acesso às informações e a 

possibilidade de reflexão e compreensão sobre as atividades realizadas. Como 

desvantagens apresenta-se o comprometimento da objetividade, já que os 

avaliadores estão debruçados sobre sua própria prática e sobre os resultados do seu 

trabalho; 

3) Um outro tipo de avaliação nesse critério de classificação é a Avaliação 

Participativa, que consiste no processo de avaliação construído, planejado e 

executado com a participação dos beneficiários. Segundo Leite e Nunes (2009) a 

avaliação participativa é realizada por sujeitos de diferentes saberes e posições de 

poder, não havendo a figura de um expert em avaliação, sendo as decisões sobre o 

processo partilhada entre todos.  

 

No que se refere às classificações baseadas na utilização da avaliação, Faria (2005) 

trata nos seguintes termos: 

 

1) Avaliação para Uso Instrumental, utilizada para tomada de decisão de gestores, 

os quais farão os ajustes necessários baseados nos resultados da avaliação. Nesse 

caso é necessário que a avaliação tenha qualidade, que os resultados sejam 

divulgados de forma adequada e que as eventuais recomendações sejam 

inteligíveis e factíveis, sem grandes contradições e que não demandem mudanças 

tão severas; 

2) Avaliação Conceitual consiste em avaliações que podem modificar a 

compreensão de agentes implementadores sobre a natureza, o modo de operação e 

o impacto do programa. Este componente de aprendizagem é potencializado na 

medida em que os técnicos participam do processo de avaliação; 

3) Avaliação como Instrumento de Persuasão são utilizadas para mobilizar apoio 

que os tomadores de decisão já possuem sobre mudanças necessárias no programa. 
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Busca-se com ela legitimar uma posição e ganhar novos adeptos para mudanças 

desejadas; 

4) Avaliação para Esclarecimento, que não necessariamente é um objetivo da 

avaliação, mas algo alcançado pelo acúmulo de conhecimentos gerados a partir de 

diversas avaliações. 

 

Apresentadas algumas possibilidades de classificação dos processos de avaliação, vale 

especificar qual o tipo da avaliação realizada neste estudo: trata-se de uma avaliação de 

processo, ex post, que descreve as características do processo de implementação do Pronatec. 

Trata-se também de uma avaliação para uso instrumental, pois sugere ajustes baseados nos 

resultados da avaliação. Para tanto, foi utilizado o modelo da Anatomia do Processo Geral de 

Implementação, proposto por Draibe (2001). 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE PROCESSOS 

 

De acordo com Viana (1996, p. 30) “a avaliação de processos estuda a fase de 

implementação de determinada política pública”. A avaliação de processos envolve as 

estratégias de implementação – constituídas por decisões acerca das características ou 

dimensões de processo – identificando se obtiveram ou não êxito, se garantiram ou 

dificultaram o sucesso do programa (DRAIBE, 2001). 

Dessa forma, apreende-se que a avaliação de processos está voltada para a gestão do 

programa e não para os impactos que ele produz. A avaliação de processos busca saber se 

outras alternativas garantiriam melhores resultados, ou se os resultados poderiam ser 

alcançados com alternativas mais eficientes, ou seja, com uma quantidade menor de recursos 

financeiros, de tempo, de pessoal, material, institucional ou político. 

Segundo Viana (1996) o objeto das avaliações de processo é a adequação entre os 

meios e os fins de uma política, considerando os aspectos organizacionais, institucionais, 

sociais, econômicos e políticos do contexto em que a política é implementada. A autora 

também coloca que o objetivo dos estudos de avaliação de processo é permitir a correção do 

modelo de causalidade, ou seja, verificar se as estratégias de implementação são capazes de 

alcançar os objetivos propostos na fase de formulação do programa. 

De acordo com Figueiredo e Figueiredo (1986), a avaliação de processos visa aferir se 

o programa está sendo implementado de acordo com as diretrizes estabelecidas e se os 

produtos gerados atingirão as metas desejadas. A importância desse tipo de avaliação está no 
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fato de, por mais conhecimento que se tenha durante a elaboração da política, é impossível 

antever todos os entraves, problemas e conflitos possíveis durante a execução das políticas. 

Segundo Silva e Silva (2001) a avaliação de processos se volta a aferir em que medida 

o programa está sendo implementado de acordo com as diretrizes pré-estabelecidas, 

identificando a relação entre as metas atingidas e as metas propostas, bem como os meios 

utilizados e os objetivos originais, tendo também como objetivo identificar os fatores 

determinantes dos êxitos e fracassos do processo de implementação do programa e oferecer 

recomendações de procedimentos alternativos. Ainda segundo a autora, "a questão central da 

avaliação de processo se refere ao funcionamento do programa e aos serviços prestados" 

(SILVA e SILVA, 2001, p. 82). 

As definições de avaliação de processos apresentadas até então, apesar de manterem o 

foco na gestão do processo de implementação das políticas públicas, possuem um forte viés 

de verificação da eficiência, o que pressupõe a verificação dos produtos da política. 

Para realização desta pesquisa foi levada em consideração o conceito de avaliação de 

processos proposto por Draibe (2001, p. 30), o qual diz que “as avaliações de processo, de 

natureza qualitativa, buscam identificar os fatores facilitadores e os obstáculos que operam ao 

longo da implementação e condicionam, positiva ou negativamente, o cumprimento das metas 

e objetivos”.  

 

2.5 ANATOMIA DO PROCESSO GERAL DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Ao tratar sobre a avaliação da implementação, Draibe (2001) diz que a importância de 

se estudar a implementação está na possibilidade de visualizar, por meio de esquemas 

analíticos, as falhas e os obstáculos que acometem o processo de implementação, além de 

erros anteriores à tomada de decisão, como a má formulação de problemas ou de objetivos. 

 Dessa forma a autora propõe uma metodologia de avaliação da implementação, 

chamada de Anatomia do Processo Geral de Implementação que consiste na avaliação dos 

sistemas e subprocessos da implementação, quais sejam: Sistema Gerencial e Decisório, 

Processos de Divulgação e Informação, Processos de Seleção (de agentes implementadores 

e/ou beneficiários), Processos de Capacitação, Sistemas Logísticos e Operacionais e 

Processos de Monitoramento e Avaliação Internos.  

O Sistema Gerencial e Decisório consiste nas características da estrutura 

organizacional da instituição onde o programa é implementado (DRAIBE, 2001). Sobre este 

ponto devem ser consideradas a estrutura hierárquica; as características e perfis dos gerentes 
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(formação, vínculo com a instituição, cargos e funções que ocupam, etc.); os graus de 

centralização, descentralização, dependência e independência nos processos decisórios, bem 

como de autonomia e dependência dos agentes implementadores.  

Os Processos de Divulgação consistem nas formas de circulação das informações, 

pelo menos entre os atores implementadores e os beneficiários, nos meios de divulgação 

utilizados e na qualidade das informações prestadas (DRAIBE, 2001). Avaliar esse 

subprocesso é importante, pois, quanto melhor qualificadas sejam as informações que os 

beneficiários possuem sobre o programa, maior será a probabilidade de sucesso no processo 

de implementação. Verifica-se como as pessoas tomam conhecimento sobre o programa, 

sobre as modalidades existentes, as formas de acesso, as regras, os critérios de seleção do 

público alvo, os objetivos, etc. 

Já os Sistemas de Seleção são os tipos e critérios de seleção utilizados para escolher 

atores implementadores e/ou beneficiários do programa (DRAIBE, 2001). Verifica-se como 

são selecionados os implementadores e os beneficiários, se os critérios são adequados e 

viáveis, se os processos de seleção estão coerentes com os objetivos do programa. 

Os Sistemas de Capacitação referem-se a como os implementadores são treinados e a 

capacidades que possuem para pôr em prática as diretrizes do programa (DRAIBE, 2001). 

Verifica-se se são realizados treinamentos e capacitações, com qual frequência ocorrem, quais 

os conteúdos abordados, se atendem ou não as necessidades da atuação atores 

implementadores. 

Os Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação, por sua vez, são as formas de 

avaliação e monitoramento das ações implementadas, geralmente no início do processo de 

implementação, mesmo quando não realizadas de maneira explícita (DRAIBE, 2001). 

Pretende-se com a avaliação desse sistema compreender de que formas são realizadas as 

avaliações, quais os critérios utilizados, quem são os sujeitos que participam, em que 

frequência são realizadas e quais os efeitos do processo de monitoramento gerados durante a 

implementação.  

Por fim, os Sistemas Logísticos e Operacionais relacionam-se aos parâmetros de 

suficiência, ou seja, se a quantidade de recursos materiais, humanos, financeiros e de tempo 

são suficientes para a execução do programa (DRAIBE, 2001). Verifica-se sobre esse aspecto 

se existe pessoal, material e recursos necessários para a operacionalização do programa, se há 

déficits ou superdimensionamento, se os prazos são cumpridos ou não. 

É importante destacar que apesar destes subsistemas estarem expostos de forma 

fragmentada, essa é uma divisão apenas para fins didáticos e para organização das 
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informações. Os subsistemas são interdependentes e estão interligados, todos eles interferindo 

diretamente entre si e no desempenho do programa. Questões ligadas aos sistemas de seleção, 

por exemplo, podem interferir diretamente em questões dos sistemas logísticos e 

operacionais.  

Na avaliação realizada sobre a implementação do Pronatec no Campus Picuí do IFPB, 

o modelo teórico-metodológico proposto por (DRAIBE, 2001) foi utilizado para a definição 

da estratégia de avaliação e dos aspectos a serem avaliados, bem como dos parâmetros 

utilizados na análise dos dados coletados. 
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3 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 A política de educação profissional no Brasil é resultado de disputas de diversos 

grupos de interesse, fato comum nos processos políticos. Apesar do objetivo deste estudo se 

referir a aspectos da gestão do processo de implementação do Pronatec, se faz importante 

apresentar, mesmo que de forma resumida, uma contextualização histórica das políticas de 

educação profissional no país, pelo menos após o período de redemocratização, quando 

disputas foram travadas para aprovação dos textos da Constituição de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 – LDB/96.  

 Segundo Ramos (2014) a sociedade civil e a comunidade educacional se mobilizaram 

para que a educação fosse tratada no texto da Constituição de 88, afirmando a necessidade de 

vinculação da educação à prática social e o trabalho como princípio educativo. Desta forma, 

defendia-se uma aproximação entre o conhecimento e o mundo do trabalho, propiciando aos 

alunos o domínio dos fundamentos das técnicas utilizadas na produção, contrapondo-se à 

ideia até então vigente, de profissionalização traduzida como adestramento em técnicas 

produtivas, atendendo aos interesses do mercado. 

 No entanto, durante os anos 90, a partir do governo do presidente Color de Melo, a 

política brasileira estava bastante afinada com os ideais neoliberais, com os argumentos de 

modernização do Estado e necessidade de privatizações. Dessa forma, a agenda da educação 

estava direcionada às necessidades de desenvolvimento tecnológico e qualificação da mão de 

obra brasileira, tendo esta última, baixos níveis de escolaridade, ao mesmo tempo em que se 

pretendia diminuir consideravelmente as responsabilidades do Estado (RAMOS, 2014). 

Mesmo assim, durante do governo do presidente Itamar Franco, as Escolas Técnicas 

Federais foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, através da Lei 

nº 8948/94, compondo assim um Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Essa 

reconfiguração das instituições possibilitou a integração entre as Escolas Técnicas e as 

Escolas Agrotécnicas Federais, além da oferta de cursos de nível superior na área de 

tecnologia. 

 Também houve a tentativa, por parte da comunidade educacional, de garantir a 

integração entre a educação básica e educação profissional no texto da LDB. Porém, mesmo 

mantendo alguns princípios de grupos de educadores progressistas, o texto aprovado da Lei 

9.394/96, a qual regulamentou as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, desvinculou a 

educação profissional das etapas de escolaridade, retirando do Estado a obrigatoriedade da 

oferta da formação profissional (RAMOS, 2014). 
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 A Educação Profissional, por sua vez, foi regulamentada através do Decreto nº 2.208/ 

97, do presidente Fernando Henrique Cardozo, o qual extinguiu do Ensino Médio integrado à 

formação técnica, sendo possível apenas a formação em nível técnico de forma concomitante 

ou subsequente ao Ensino Médio. Na visão de muitos educadores, a desarticulação entre o 

conhecimento oferecido na educação básica e na formação técnica atenderia exclusivamente 

aos interesses do capital, proporcionando uma formação limitada à população (RAMOS, 

2014). 

 Com os argumentos de que os custos da formação profissional integrada ao Ensino 

Médio eram altos e que os níveis de escolaridade no Brasil eram muito baixos, a inviabilidade 

da oferta da formação técnica passou a ser pregada pelo governo e os esforços passaram a se 

concentrar na oferta de cursos profissionalizantes, os quais não tinham exigência de 

escolaridade mínima, tampouco aumentavam os níveis de escolaridade de população. Dessa 

forma, foram criados programas de capacitação em massa, sob a coordenação dos Ministérios 

da Educação e do Trabalho, os quais mantinham a desarticulação entre a educação básica e as 

políticas de geração de trabalho, emprego e renda (RAMOS, 2014). 

 Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardozo, os recursos voltados à 

Educação Profissional foram direcionados a expansão da Rede de EPT pública, dos estados e 

municípios, ou privada, não havendo grandes investimentos na Rede Federal (CASSIOLATO 

E GARCIA, 2014). Os investimentos no setor privado também foram considerados como uma 

estratégia de afastamento do Estado das obrigações com a EPT. 

 O Decreto 2.208/97, que impedia a oferta de cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio, foi revogado em 2004, no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. O governo 

Lula, iniciado em 2003, prometia uma reestruturação do sistema educacional no país, a partir 

das concepções de grupos de educadores progressistas. Uma das propostas era restabelecer a 

integração entre educação profissional e educação básica, como um direito das pessoas e uma 

necessidade do país (RAMOS, 2014). Dessa forma, a revogação do Decreto 2.208/97 

possibilitou o retorno da oferta de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. 

 No ano de 2005 foi anunciado o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, com a construção de 65 novas unidades de ensino (PACHECO et 

al, 2012). Em 2006 iniciou-se a primeira fase do processo de expansão da Rede de EPT, com 

o objetivo de implantar Centros Federais de EPT nos estados que não possuíam essas 

instituições e municípios dos interiores e nas periferias dos Centros Urbanos (IFPB, 2010).  A 

segunda fase de expansão iniciou-se em 2007, com a previsão de implantação de 150 novas 

unidades, em cada uma das cidades polos do país (IFPB, 2010). 
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 Em 2008, através da Lei 11.892/2008, foram criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, a partir da transformação dos CEFETs e instituída a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta por 39 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 25 Escolas Técnicas ligadas às Universidades 

Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Rio de Janeiro e de Minas Gerais), 

pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR e pelo Colégio Pedro II 

(CASSIOLATO E GARCIA, 2014). 

 Além da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, há de se 

considerar outras ações governamentais no campo das políticas de educação profissional, 

como: a criação do Programa Brasil Profissionalizado (decreto 6.302/2007), que consistia no 

apoio aos estados e Distrito Federal para ampliação da rede de EPT estaduais; a criação da 

Rede e-Tec Brasil (decreto 6.301/2007), responsável pela oferta de cursos técnicos a 

distância; o Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem (decretos 

6.633/2008, 6.635/2008, 6.632/2008 e 6.637/2008) para oferta de cursos técnicos e 

profissionalizantes pelo Sistema S; e a criação do Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), também em 2008 (FERES, 2015). 

 No entanto, em um estudo realizado por Mourão (2009), sobre as oportunidades de 

qualificação profissional no Brasil, concluiu-se que era necessário refletir sobre a educação 

profissional no país, visto que existia uma tendência de agravamento das diferenças regionais 

no que se refere à educação profissional. A pesquisa também colocou como necessidade do 

governo, das empresas e dos trabalhadores, a busca por ampliação de oportunidades para a 

educação profissional, com o objetivo de assegurar a produtividade e competitividade do país 

e permitir a autonomia e autovalorização da mão de obra. 

 Na perspectiva de integrar os diversos esforços até então realizados pelo governo 

federal no campo da EPT, foi criado em 26 de outubro de 2011, através da Lei 12.513/2011 o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, com objetivo central 

de democratizar o acesso da população brasileira à EPT de qualidade, priorizando o 

atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

 

3.1 PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

(PRONATEC) 

 

A criação do Pronatec, segundo Santos (2013), resulta de um crescente processo de 

valorização da educação profissional e tecnológica, iniciado em 2003 com a expansão da 
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Rede Federal de EPT. No entanto, mesmo com a expansão da Rede Federal de EPT, uma 

parcela significativa de jovens e adultos que não tinha uma taxa mínima de escolarização 

(pelo menos o ensino fundamental completo) estava, de certa forma, impedida também de se 

qualificar profissionalmente, em suas áreas de interesse específicas.  

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 

realizada pelo IBGE em 2011, revelou que 47,5 % das pessoas com mais de 15 anos de idade 

no Brasil, possuía sete anos ou menos de estudo, sendo 11,5% o percentual desse grupo que 

tinha menos de um ano ou nenhuma instrução. Dessa forma, essas pessoas também não teriam 

acesso aos cursos técnicos, os quais são ofertados nas modalidades integrada, concomitante 

ou subsequente ao Ensino Médio. 

O cenário de crescimento econômico no país e a demanda de mão de obra por parte de 

diversos setores produtivos, sobretudo aqueles ligados à área tecnológica, associados ao 

grande número de jovens e adultos sem a qualificação profissional necessária para a inserção 

no mercado de trabalho, foram os fatores que justificaram a elaboração do texto da Lei 

12.513/2011, da criação do Pronatec, trazendo como objetivos do programa: 

 

 
I - 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;  

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica;  

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por 

meio da articulação com a educação profissional;  

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 

incremento da formação e qualificação profissional;  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica.  

VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. 

 

Dessa forma, observa-se a intenção do governo de expandir a oferta de cursos de 

educação profissional, até então bastante concentrada nas capitais e regiões metropolitanas e 

executada em sua grande maioria através da iniciativa privada, ou seja, tinha acesso aos 

cursos apenas aqueles que tivessem uma escolaridade mínima exigida, condições de arcar 

com os seus custos e residissem próximo às capitais. Percebe-se também uma intenção de 

articulação entre o ensino básico e ensino profissionalizante e entre as políticas de geração de 

trabalho, emprego e renda com a política de educação profissional e tecnológica. 

O texto da Lei 12.513/2011 também descreve um conjunto de iniciativas para o 



38 

 

alcance dos objetivos anteriormente expostos, conforme segue: 

 
I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica;  

II - fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de 

educação profissional;  

III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de 

atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem;  

IV - oferta de bolsa-formação, nas modalidades:  

a) Bolsa-Formação Estudante; e  

b) Bolsa-Formação Trabalhador;  

V - financiamento da educação profissional e tecnológica;  

VI - fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio na modalidade de educação a distância;  

VII - apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito 

do Programa;  

VIII - estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com 

deficiência, inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais, 

Estaduais e Municipais de Educação; e  

IX - articulação com o Sistema Nacional de Emprego.  

X - articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 

PROJOVEM, nos termos da Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008. 

 

As ações que envolvem o Pronatec são de grande amplitude. Vão além da oferta de 

cursos técnicos e de qualificação profissional, e provocam uma reestruturação administrativa, 

financeira e pedagógica das instituições que até então trabalhavam com educação profissional 

e tecnológica no Brasil. 

O texto da Lei de criação do Pronatec prevê a aplicação de recursos financeiros, tanto 

em instituições públicas, seja da rede federal, estadual ou municipal, quanto em instituições 

da iniciativa privada (Sistema S e Universidades privadas, por exemplo), através da concessão 

de bolsas para os estudantes que são pagas pelo governo federal, conforme descrito:  

 
Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a transferir 

recursos financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica 

das redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de 

aprendizagem correspondentes aos valores das bolsas-formação de que trata 

o inciso IV do art. 4o desta Lei. (BRASIL, 2011) 

 

 

As instituições que oferecem os cursos (IFs, Escolas Técnicas, Sistema S e 

Universidades) são denominadas de ofertantes, enquanto as instituições que constatam a 

necessidade de oferta e solicitam os cursos (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome – MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Secretarias estaduais e 

municipais de ação social e de educação, entre outras) são denominadas de demandantes, 

cabendo a estas últimas a seleção dos beneficiários que participaram do programa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm
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Os cursos ofertados são escolhidos de acordo com as potencializadas dos segmentos 

produtivos das regiões, o know-how das instituições ofertantes e o público que se pretende 

atender, sempre tomando como base duas publicações de referência: o Catálogo Nacional De 

Cursos Técnicos e o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada. Nestes 

catálogos os cursos são descritos e divididos em eixos tecnológicos de atuação, sendo eles: 

Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Desenvolvimento Educacional e Social, 

Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Alimentícia, 

Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança e Turismo, 

Hospitalidade e Lazer. 

 

3.1.1 O Pronatec no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Paraíba – IFPB – Campus Picuí 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB é uma 

autarquia do Poder Executivo Federal, da Administração Indireta, vinculada a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação – MEC. Foi 

criado através da Lei 11.892/2008, a qual transformou a maioria dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica – CEFETs e as Escolas Agrícolas Federais, em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFs. Tal legislação caracterizou os Institutos Federais como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica.  

Apesar dessa última definição institucional ter ocorrido em 2008, o IFPB é uma 

instituição secular, originada em 1909, através da criação da Escola de Aprendizes e Artífices, 

a qual passou por sucessivas mudanças organizacionais, de nomenclatura e processos de 

fusão, sendo chamada no decorrer de sua existência de Liceu Industrial, Escola Industrial de 

João Pessoa, Escola Técnica Federal da Paraíba e Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba, tendo integrado-se a Escola Agrotécnica Federal de Sousa em 1999 (IFPB, 2010). 

Em 2015, de acordo com o Relatório de Gestão do IFPB, o Instituto possuía 21 

unidades em funcionamento, entre Campi Regulares, Campi em Implantação e Campi 

Avançados, presentes em 19 municípios do estado da Paraíba, conforme pode ser visualizado 

na Figura 1. A reitoria do IFPB fica localizada na capital do estado da Paraíba, cidade de João 

Pessoa. 
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Figura 1 – Mapa de Abrangência Territorial de Atuação do IFPB 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão do IFPB – 2015 

 

Por sua vez, o Campus Picuí do IFPB, de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2010 – 2014, iniciou suas atividades no ano de 2009, fazendo parte do 

Plano de Expansão II da Rede Federal de Ensino Técnico e Profissionalizante. A unidade 

oferece cursos presenciais técnicos integrados ao Ensino Médio (Geologia, Informática e 

Edificações), cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (Mineração e Informática), o 

curso de nível superior em Tecnologia em Agroecologia e o Curso de Especialização em 

Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido. 

O município de Picuí está localizado na Mesorregião Geográfica da Borborema e 

microrregião do Seridó Oriental Paraibano e Curimataú Ocidental. De acordo com dados do 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), a cidade possui 18.222 

habitantes, densidade demográfica de 27,54 habitantes/km2, taxa de urbanização de 66,5% e, 

conforme o Programa das Nações Unidas – PNUD (2010), um Índice de Desenvolvimento 

Humano de 0,608. Picuí faz divisa com outras cidades do Estado da Paraíba e do Rio Grande 

do Norte, atendendo em diversos serviços um público proveniente de vários municípios 

circunvizinhos.  

De acordo com informações do Relatório de Informações Sociais do Bolsa Família e Cadastro 

Único – CadÚnico, criado e divulgado pelo MDS, o município de Picuí possuía, em dezembro de 



41 

 

2016, 4.157 famílias inscritas no CadÚnico, totalizando 12.590 pessoas cadastradas. O CadÚnico 

consiste num banco de informações do MDS, sobre famílias que possuem renda mensal de até 

meio salário mínimo por pessoa, o qual possibilita o acesso das famílias à diversas políticas 

públicas de assistência social, dentre elas, o Programa Bolsa Família. Do total de famílias 

inscritas, a maioria possuía uma renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 85,00, conforme 

detalhado na figura 2.  

 

Figura 2 – Gráfico sobre Renda das Famílias cadastradas no CadÚnico no município 

de Picuí-PB 

 

 

Fonte: Relatório de Informações Sociais – Bolsa Família e Cadastro Único 

 

Em fevereiro de 2017, ainda de acordo com dados do Relatório de Informações 

Sociais, o município de Picuí teve 3.202 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, 

com recebimento do valor médio de R$ 247,68, totalizando investimentos no mês que 

chegaram aos R$793.072,00. Esses dados demonstram o quanto é significativo o número de 

potenciais beneficiários do Pronatec, tendo em vista que as pessoas em situação de 

vulnerabilidade social são o público alvo do programa e que a inscrição no CadÚnico é 

condição de acesso para os cursos.  

O Pronatec foi implantando no IFPB – Campus Picuí em janeiro de 2012. Até o ano de 

2016, conforme dados do SISTEC, foram ofertados através da unidade 42 cursos de 

Formação Inicial e Continuada – FIC na cidade de Picuí e em outras circunvizinhas e um 

curso Técnico em Informática, apenas no Campus. Os cursos FIC consiste em cursos 
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profissionalizantes, capacitações, aperfeiçoamentos e atualizações, ofertados à pessoas com 

qualquer nível de escolaridade. 

O processo de implementação do Pronatec no Campus Picuí do IFPB é o caso 

estudado neste trabalho, desde sua implantação, ocorrida no ano de 2012, até o ano de 2016, 

através do percurso metodológico descrito a seguir.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para o 

alcance dos objetivos da pesquisa, a classificação de tipo de estudo, a especificação dos 

sujeitos da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise de 

dados coletados. 

  

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Quanto aos fins, essa pesquisa é classificada como descritiva. De acordo com Gil 

(1999) as pesquisas descritivas pretendem descrever características de determinada população 

ou fenômeno. Nesse caso, o fenômeno descrito será o processo de implementação do Pronatec 

no Campus Picuí do IFPB, no recorte temporal dos anos de 2012 a 2015.  

Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como bibliográfica, pois, em qualquer 

processo de investigação científica é necessário o levantamento bibliográfico sobre o objeto 

de estudo. De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica abrange as 

fontes secundárias, ou seja, a bibliografia produzida e tornada pública em relação ao tema de 

estudos. 

No processo de investigação também foram utilizados documentos referentes à 

execução do programa, quais sejam: relatórios, normas e legislações, que forneceram 

informações sobre o processo de implementação, caracterizando a pesquisa como documental. 

A pesquisa documental, segundo Marconi e Lakatos (2010), consiste na coleta de dados 

restrita a documentos.  

A pesquisa classifica-se ainda como Estudo de caso, caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um objeto, permitindo o seu conhecimento amplo e detalhado (GIL, 

1999). O estudo aprofundado de uma determinada realidade permite não só conhecer o 

fenômeno estudado, mas também apreender características que são comuns e contextos 

semelhantes. Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica de 

fenômenos dentro do contexto de vida real, uma situação tecnicamente única, com muitas 

variáveis de interesse e baseada em várias fontes de evidências. 
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4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com os sujeitos diretamente envolvidos no processo de 

implementação do programa no IFPB – Campus Picuí, compostos por cinco grupos, a saber: 

G1 – Gestores do programa na unidade, G2 – Técnicos, G3 – Professores, G4 – Parceiros e 

G5 – Beneficiários, conforme discriminado no Quadro 5.  Os sujeitos entrevistados foram 

escolhidos a partir do critério de disponibilidade e conveniência. 

 

Quadro 5 – Sujeitos da Pesquisa 

 

Categorias de Sujeitos Sujeitos Entrevistados Quantidade 

G1 – Gestores  Coordenadores Adjunto do período de 2012 a 2013 

Coordenador Adjunto do período de 2014 a 2015 

2 

1 

G2 – Técnicos Supervisor  

Orientador 

Técnico de Apoio Administrativo-Acadêmico 

1 

1 

1 

G3 – Professores Professores 3 

G4 – Parceiro 

(Demandante) 

Representante da Secretaria de Promoção e 

Assistência Social do Município de Picuí 

 

1 

G5– Beneficiários Alunos de Cursos Ofertados 3 

TOTAL 13 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de duas técnicas: Pesquisa 

Documental e Entrevistas. 

Os documentos acessados foram os que normatizam o Pronatec (Leis, portarias e 

manuais), os Editais de seleção de técnicos e professores do programa, bem como os 

relatórios de cumprimento de objeto, os quais sintetizavam as ações realizadas em cada uma 

das pactuações de cursos do Pronatec no Campus Picuí do IFPB.  

As entrevistas do tipo semiestruturadas (roteiros nos Apêndices B ao E) foram 

realizadas com cada uma das categorias de sujeitos, mediante a autorização da diretoria do 

Campus, consentimento dos entrevistados e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (Apêndice A). As entrevistas ocorreram em local adequado, garantindo a 

privacidade dos entrevistados, no Campus Picuí do IFPB, durante o mês de novembro de 

2016. 

As entrevistas foram gravadas, com consentimento dos entrevistados, e posteriormente 

transcritas para análise.  

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No que se refere a abordagem de análise, trata-se de uma pesquisa qualitativa. 

Segundo Oliveira (1997), a pesquisa qualitativa tem como objeto as situações complexas ou 

particulares, que não são quantificáveis. A pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa 

pretendem descrever a complexidade de determinados problemas, compreender e classificar 

processos dinâmicos de grupos sociais e permitir a interpretação de particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos indivíduos (OLIVEIRA, 1997). 

Como técnica de análise das entrevistas, foi utilizada a análise de conteúdo, conforme 

proposto por Bandin (2011), que consiste no conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico que se aplicam a discursos, utilizando-se da categorização por caixas, ou seja, 

distribuindo os elementos encontrados em função da teoria. Essa técnica se organiza em três 

fases: pré-análise, exploração do material e tratamento e interpretação dos resultados. 

Quanto aos dados obtidos através dos documentos, foi utilizada a técnica de Análise 

Documental. A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os 

documentos, com a finalidade de descrever e representar o conteúdo dos documentos, de 

forma diferente dos originais (SOUZA, KANTORSKI, LUIS, 2011) 

Os dados obtidos, foram agrupados em categorias temáticas correspondentes ao 

modelo de avaliação de implementação proposto por Draibe (2001) quais sejam: Sistema 

Gerencial e Decisório, Processos de Divulgação e informação, Processos de seleção, 

Processos de Capacitação, Sistemas Logisticos e operacionais e Processos de Monitoramento 

e Avaliação Internos.  

No Quadro 6 apresentam-se os procedimentos de coleta e análise de dados em função 

dos objetivos do estudo. 
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Quadro 6 – Descrição dos Procedimentos Metodológicos em Função dos Objetivos 

 

Problema de Pesquisa: Como vem ocorrendo o processo de implementação do Pronatec? 

Objetivo Geral: Avaliar o processo de implementação do Pronatec numa Instituição Federal 

de Ensino Técnico e Profissionalizante, à luz do modelo da Anatomia do Processo Geral de 

Implementação. 

Objetivos Específicos 
Procedimentos de Coleta de 

Dados 
Técnica de Análise 

Identificar as características 

dos Sistemas e Processos de 

implementação do Pronatec 

no IFPB – Campus Picuí. 

Pesquisa Documental  

Entrevistas semiestruturadas 

Análise Documental 

Análise de Conteúdo 

Descrever a percepção de 

Gestores, Técnicos, 

Professores, Parceiros e 

Beneficiários sobre o 

processo de implementação 

do Pronatec no IFPB – 

Campus Picuí. 

Entrevistas semiestruturadas Análise de Conteúdo 

Identificar as Potencialidades 

e Fragilidades no processo de 

implementação do Pronatec 

no IFPB – Campus Picuí. 

Entrevistas semiestruturadas Análise de Conteúdo 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5 AVALIANDO OS SUBPROCESSOS E SISTEMAS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PRONATEC NO IFPB -  CAMPUS PICUÍ 

 

Neste capítulo serão apresentadas as informações obtidas através das entrevistas 

realizadas com os Gestores, Técnicos, Professores, Parceiros e Beneficiários que participaram 

do processo de implementação do Pronatec no Campus Picuí do IFPB, durante os anos de 

2012 a 2016, assim como as informações obtidas através da pesquisa documental.  

Apresenta-se, inicialmente, informações sobre a estratégia de implementação do 

Pronatec no Campus Picuí do IFPB e sobre cada um dos subprocessos e sistemas do modelo 

de avaliação de implementação proposto por Draibe (2001), enfatizando as potencialidades 

e/ou fragilidades de cada aspecto avaliado. 

 

5.1 ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC NO IFPB - CAMPUS PICUÍ 

 

A implantação do Pronatec no Campus Picuí do IFPB ocorreu no mês de janeiro do 

ano de 2012. Inicialmente, a coordenação geral do Pronatec no IFPB, ligada a reitoria, 

realizou a primeira pactuação com a SETEC/MEC para oferta de cursos nas unidades do 

instituto, sendo o Campus Picuí responsável, inicialmente, apenas pela oferta do Curso 

Técnico Concomitante ao Ensino Médio em Informática, vinculado especificamente ao 

Pronatec, curso que tinha como demandante a Secretaria de Estado da Educação, do Governo 

da Paraíba. O curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio, na modalidade Pronatec, 

consistia na oferta de formação na área técnica, no caso específico na área de informática, 

para alunos que estivessem cursando o Ensino Médio. 

A escolha do curso de informática ocorreu devido à estrutura de laboratórios e 

docentes que já existiam no Campus Picuí, pois na época já eram ofertados os cursos técnicos 

regulares na área de informática, nas modalidades Subsequente e Integrado ao Ensino Médio, 

ou seja, cursos técnicos ofertados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou 

ofertados de forma integrada ao Ensino Médio, respectivamente.  

A decisão inicial de adesão ao Pronatec partiu da Reitoria do Instituto e surgiu no 

Campus como uma imposição, conforme apresentado no relato dos gestores. Não houve 

opção quanto a adesão ou não, da unidade ao programa. No entanto, essa imposição não foi 

exclusividade do caso IFPB, pois o Pronatec surgiu como uma obrigação para toda a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, imposta pelo MEC, mesmo com resistências 

por parte dos sindicatos dos professores, que temiam a precarização da educação profissional. 
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Primeiro a pactuação ocorreu em João Pessoa mesmo. Todo o processo 

embrionário, vamos dizer assim, a gente não participou, mas quanto a 

implantação no Campus, nós recebemos a visita de três servidores que já 

estavam envolvidos no programa e eles vieram com intuito de ofertarmos o 

curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio em Informática, em parceria 

com o estado. Então, nós tivemos a primeira reunião já com o diretor da 

Escola Estadual e essa equipe de João Pessoa, que veio apresentar o 

programa e colocar as propostas, sendo essa a primeira informação que 

recebemos com relação a implantação. 

Gestor 1 

 
O Pronatec nasce essencialmente como uma obrigação para toda a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. No início o programa foi 

muito combatido pelo sindicato dos servidores, que alegavam a precarização 

do ensino técnico regular, caso o instituto aderisse ao programa. Mas isso 

são águas passadas, porque hoje, o sindicato é quem mais defende a bandeira 

do programa, só não sei o porquê.  

Gestor 3 

  

No primeiro momento de apresentação do Pronatec aos agentes implementadores no 

município de Picuí, foi realizada uma reunião entre três servidores da reitoria do IFPB que 

estavam conduzindo o processo de implantação do programa na instituição; a Coordenadora 

Pedagógica do Campus Picuí, a qual foi indicada para ser coordenadora adjunta do Pronatec 

na unidade e; o diretor da Escola Estadual de Ensino Médio da cidade de Picuí, instituição na 

qual seriam selecionados os beneficiários, representando a demandante, Secretaria de Estado 

da Educação. 

Observa-se, dessa forma, uma estratégia de implementação alinhada ao modelo Top-

Down, conforme explicado por Vaquero (2007), quando as políticas são construídas por 

agentes de alto nível (políticos) e colocadas para implementação dos agentes no street level 

(servidores). Verifica-se através das entrevistas uma evidente divisão entre os processos de 

formulação e implementação do Pronatec, não havendo participação dos implementadores nos 

processos decisórios iniciais. 

Destaca-se também que as primeiras informações sobre o Pronatec foram repassadas, 

tanto à unidade ofertante (Campus Picuí), quanto à instituição parceira demandante (Escola 

Estadual de Ensino Médio), quando a pactuação já havia sido realizada e já havia a 

responsabilidade de oferta do curso. 

Naquele momento existiam muitas incertezas quanto as estratégias de implementação 

e o financiamento do programa. Não se tinha clareza sobre como os recursos seriam 

repassados aos Campi e qual seria a quantidade de recursos disponibilizada.  
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No Campus Picuí o programa encontrou grandes dificuldades em sua 

implementação, tendo em vista a falta de informações concretas de como 

seria seu funcionamento e quem arcaria com as despesas. Na verdade, com 

essa incerteza toda, apenas uma servidora topou a empreitada de iniciar um 

programa que exigia grande dedicação e esforço, sem nem saber se receberia 

algo pelo fato de estar trabalhando uma carga horária além da exigida pelo 

seu cargo efetivo. 

Gestor 3 

 

Desde a implantação, em 2012, até o ano de 2016 foram ofertados no Campus Picuí, 

segundo dados do SISTEC, 770 vagas em 23 cursos FIC e 40 vagas no curso Técnico em 

Informática. Os cursos FIC possuem carga horária mínima de 160 horas, ofertados em média 

de três a quatro meses e são classificados em eixos tecnológicos, conforme divisão do Guia 

Pronatec de Cursos FIC, o que pode ser visualizado no Quadro 7. Alguns desses cursos 

tiveram mais de uma turma ofertada. 

 

Quadro 7 – Cursos na Modalidade FIC Ofertados no Campus Picuí do IFPB, por Eixo 

Tecnológico 

 

Eixo Tecnológico Curso(s) 

Ambiente e Saúde Agente Comunitário de Saúde e Cuidador de Idosos. 

Gestão e Negócios Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, 

Assistente de Tesouraria, Auxiliar de Arquivo e 

Vendedor. 

Desenvolvimento Educacional e 

Social 

Auxiliar de Biblioteca, Inglês Básico, Libras Básico 

Informação e Comunicação Administrador de Banco de Dados e Operador de 

Computador 

Infraestrutura Pedreiro de Alvenaria 

Produção Cultural e Design Costureiro 

Recursos Naturais Agricultor Orgânico, Apicultor, Forragicultor, 

Ovinocultor e Produtor de Plantas Aromáticas e 

Medicinais 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Garçom 
Fonte: Guia Pronatec de Cursos FIC e SISTEC 

 

Todos esses cursos ocorreram no Campus Picuí, tendo como demandantes o MDS, o 

MDA (representados localmente pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social) 

e a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (representada localmente pela Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Lordão). No entanto o Campus Picuí do 

IFPB também foi responsável pela oferta de cursos em Unidades Remotas, em municípios 

circunvizinhos à Picuí, quais sejam: Baraúna, Barra de Santa Rosa, Cubati, Cuité, Nova 
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Floresta e Pedra Lavrada, sendo ofertados de 2014 a 2016 um total de 19 cursos nas unidades 

remotas. Antes de 2014 não ocorreram cursos em unidades remotas. 

Segundo dados do SISTEC, o total de beneficiários que concluíram os cursos FIC no 

Campus Picuí foi de 618, o que corresponde a 80,26 % do total de 770 vagas ofertadas. No 

caso do curso Técnico em informática, apenas quatro alunos concluíram o curso, o que 

corresponde somente 10% do total de vagas ofertadas. De acordo com o relato dos gestores, o 

alto índice de evasão no curso Técnico em Informática ocorreu por um conjunto de fatores, 

como a implantação do Ensino Médio em período integral na escola parceira e pela 

dificuldade de alguns alunos acompanharem os conteúdos das disciplinas técnicas. 

 

A maior parte dos interessados foi de alunos que estudavam de manhã, já 

que para participarem do curso, os alunos teriam que cursar as disciplinas 

específicas em outros turnos e os alunos que estudavam o Ensino Médio a 

noite, geralmente trabalhavam e não poderiam estudar noutro turno. Depois 

houve a implantação do Ensino Médio em período integral, e os alunos 

tiveram que modificar o turno do Ensino Médio para a noite e cursar as 

disciplinas técnicas pela manhã. Isso contribuiu pra desistência de muitos 

alunos, além das dificuldades que eles tinham nas disciplinas técnicas. 

Gestor 1 

  

Um detalhamento do número de vagas dos cursos FIC em cada ano pode ser 

observado na Tabela 1. De acordo com os gestores, o fato do número de matrículas realizadas 

serem superiores ao número de vagas justifica-se por ser possível realizar substituições, em 

caso de desistências de alunos, ainda no início do curso. Sendo assim, beneficiários que 

desistissem nas primeiras semanas do curso, poderiam ser substituídos por outros 

interessados, o que aumentava o percentual de concluintes em relação às vagas ofertadas. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de Cursos e Vagas Ofertados na modalidade FIC entre os anos 

de 2012 a 2015 no Campus Picuí do IFPB 

 

Ano 
Nº de 

Cursos 

Nº de Vagas 

Pactuadas 

Matrículas 

Realizadas 
Concluintes 

Relação entre Nº de 

Vagas / Concluintes 

2012 2 70 76 59 84,28% 

2013 8 320 363 253 79,06% 

2014 8 280 302 208 74,28% 

2015 5 100 98 69 69% 

Total 23 770 839 589 76,49% 

Fonte: SISTEC.  
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Observa-se um aumento gradativo durante os anos e, apesar de no ano de 2014 haver a 

mesma quantidade de cursos e até uma diminuição do número de vagas ofertadas no Campus 

Picuí, neste mesmo ano houve o início da oferta de cursos nas unidades remotas em outros 5 

municípios. No ano de 2015 houve uma redução considerável do número de vagas. No ano de 

2016 não houve novas pactuações de cursos no Campus Picuí do IFPB, apenas alguns cursos 

que foram pactuados no ano de 2015 foram executados, em parte, durante o início do ano de 

2016. 

Outro ponto a destacar-se é a diferença entre o número de vagas em cursos técnicos e 

em cursos FIC do Pronatec no Campus Picuí. Uma sobreposição do número de cursos FIC 

chegaria a ser natural, considerando a necessidade de atendimento das pessoas que não 

possuem o nível de escolaridade suficiente para o ingresso em cursos técnicos e que a 

execução desses últimos é mais complexa e envolve maiores exigências. No entanto, a 

discrepância entre o número de vagas ofertadas nas duas modalidades, compromete o alcance 

dos objetivos do Pronatec: de expansão, interiorização e democratização do acesso à 

Educação Profissional, tanto em nível técnico, quanto de qualificação profissional e de 

contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino Médio público, em articulação com a 

Educação Profissional. 

Ao focar na oferta de cursos FIC, o Pronatec tem comprometido pelos menos dois 

objetivos expostos da formulação da política. Tal fato é apresentado também por Silva et Al 

(2016) que relata que o programa propõe expandir a educação profissional, mas o faz 

predominantemente, através de cursos FIC e, minoritariamente, através de cursos Técnicos 

Concomitantes ao Ensino Médio, reforçando a separação entre a educação propedêutica e 

educação profissional. 

 

5.2 SISTEMA GERENCIAL E DECISÓRIO 

 

O desenvolvimento de um programa apoia-se numa dada estrutura organizacional e 

um Sistema Gerencial e Decisório que orienta e organiza o seu processo de implementação 

(DRAIBE, 2001). No caso avaliado, o Pronatec no Campus Picuí do IFPB, a instituição criou 

uma estrutura organizacional específica para a realização das atividades. Existe uma 

Coordenação Geral, também chamada de Coordenação Sistêmica, ligada a Pró-reitoria de 

Extensão – PROEXT, conforme disposto na Figura 3. Segundo os gestores, há um 

entendimento na instituição que o programa se caracteriza como uma atividade de extensão.  
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Figura 3: Organograma Simplificado do IFPB em 2012 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI/IFPB/2010-2014 

 

Essa coordenação geral, situada nas dependências da reitoria do IFPB, na cidade de 

João Pessoa-PB, é composta por um Coordenador Geral, um Coordenador Adjunto, um 

Coordenador Financeiro, uma Coordenadora do Mulheres Mil, seis Supervisores, dois 

Orientadores, três Apoio Administrativo Acadêmico e três Apoio Administrativo Financeiro. 

Todos os componentes da Coordenação Geral são servidores do IFPB, ativos ou aposentados. 

A Coordenação Sistêmica do Pronatec no IFPB dá suporte e orienta aos Campi da instituição.  

 

Se tinha uma dúvida, de repente ela respondia, sanava. Tinha um problema, 

ali a gente já corria pra resolver e tudo se resolvia, então, nesse ponto, foi 

muito positivo. 

Gestor 1 

 

No Campus Picuí, há uma Coordenação Adjunta do Pronatec, ligada à Coordenação de 

Extensão. Logo após a implantação do Pronatec no Campus, foram nomeados uma 

Coordenadora Adjunta Acadêmica e um Coordenador Adjunto Financeiro. A Coordenação 

Adjunta Acadêmica era responsável pelos aspectos pedagógicos dos cursos, como: definição 

dos cursos a serem ofertados, definição dos perfis dos professores, elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos, acompanhamento dos alunos, etc. A Coordenação Adjunta 

Financeira era responsável pelo gerenciamento dos recursos orçamentários e financeiros do 

programa; pagamento de pessoal, de fornecedores e de bolsas e aquisição de materiais, etc. 

Em 2014 foi nomeado um Coordenador Adjunto de Unidades Remotas, para gerenciar 

a oferta de cursos fora do Campus, nas cidades circunvizinhas. Em 2015, com a redução do 



53 

 

programa e dos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados, o Pronatec passou a ter 

apenas 1 Coordenador Adjunto, responsável pela oferta de cursos tanto no Campus, quanto 

nas unidades remotas, acumulando as funções administrativas acadêmicas e financeiras. 

  

Figura 4 – Organograma Simplificado do IFPB – Campus Picuí em 2014 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI/IFPB/2010-2014 

O número de técnicos que trabalharam no programa, também variou durante o período 

de implementação avaliado. A equipe era composta por Supervisores, Orientadores e Apoio 

Administrativo Acadêmico e Apoio Administrativo Financeiro. Em 2013 a equipe chegou a 

ser composta por cinco técnicos. O ano em que a equipe foi composta por uma quantidade 
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maior de profissionais foi em 2014, quando haviam seis técnicos, devido a maior quantidade 

de cursos ofertados, principalmente nas unidades remotas. A Tabela 2 apresenta a evolução do 

número de pessoal que trabalhou no Pronatec entre os anos de 2012 a 2015. 

 

Tabela 2 – Evolução do Quantitativo de Técnicos do Pronatec no Campus Picuí entre 

os anos de 2012 a 2015 

 

Funções / Ano 2012 2013 2014 2015 

Coordenadores Adjuntos 01 02 03 01 

Supervisores 01 01 03 01 

Orientadores - 02 02 01 

Apoio Administrativo-Acadêmico - 02 02 01 

Apoio Administrativo-Financeiro 01 01 - - 

TOTAL 03 08 09 04 

Fonte: informações obtidas através das entrevistas e dos editais de seleção. 

 

Os técnicos do Pronatec no Campus Picuí também eram servidores do IFPB, os quais 

foram selecionados através de Edital. Apenas os Coordenadores Adjuntos eram nomeados 

pela Direção Geral do Campus. Todos os integrantes da equipe possuíam curso superior, 

apesar de isso não ser uma exigência na seleção para as funções de Apoio Administrativo. 

Apenas no ano de 2014, depois de sucessivas publicações de Editais internos para o encargo 

de Apoio Administrativo-Acadêmico, foi publicado um Edital de seleção externa, passando a 

equipe ser composta, naquele ano, por apenas um componente não servidor do instituto. 

Quanto à existência de autonomia ou dependência nos processos decisórios durante a 

implementação do Pronatec, de acordo com os gestores, existia autonomia por parte da 

Coordenação Adjunta do Pronatec no Campus, dentro do que a legislação determinava. Por 

exemplo, a indicação dos cursos a serem ofertados era realizada pelos demandantes. No 

entanto, a coordenação adjunta tinha o poder de decisão quanto a oferta ou não do curso, 

considerando as condições e estrutura que possuíam.  

 

Então, marcávamos as reuniões com os representantes das secretarias e 

decidíamos sobre a oferta, quais cursos seriam, as quantidades de vagas (...) 

Tínhamos autonomia no processo de decisão, mas tudo que podíamos fazer 

tinha que estar dentro da legalidade. Não se tomavam decisões por tomar. As 

decisões tomadas estavam de acordo com o que a legislação determinava. 

Mas a gente tinha como optar, por exemplo: às vezes queriam um curso e daí 
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íamos mostrar o porquê não era viável aquele curso, por que para se ofertar 

os cursos deveria ter condições de oferta, questão de laboratório, de questões 

mais pedagógicas que fortalecem a aprendizagem. Às vezes era um curso 

que estava totalmente fora da realidade, então, nós trazíamos pra discussão. 

Gestor 1 

 

Haviam determinações da coordenação geral, mas os Campi adequavam 

às suas realidades. Existiam determinações, mas daí a equipe, composta 

por coordenador adjunto, orientadores e supervisores adequava as 

determinações à realidade do Campus Picuí. Considero que havia 

autonomia do Campus, por que era considerada a especificidade do 

Campus. Nossa realidade é diferente, por exemplo, da capital. 

Gestor 2 

 

O pessoal do IF na reunião com a secretária mostra uma lista de cursos e 

vão olhando mais ou menos os cursos que poderiam dar algum retorno 

para pessoas, o que seja compatível com a realidade do município. Aí 

esses cursos são escolhidos e depois vem para o CRAS para a gente fazer 

a seleção.  Me informavam os cursos e as vagas e nós já fazíamos a 

divulgação nas rádios e nas redes sociais e as pessoas vinham fazer a pré-

matrícula. Depois nós encaminhávamos pra o IF. 

Parceiro 1 
 

 

Percebe-se também um nível de descentralização nas tomadas de decisão, 

considerando que os cursos ofertados foram fruto de uma indicação por parte das instituições 

demandantes e da aceitação por parte da instituição ofertante, no caso, o Campus Picuí, ou 

seja, trata-se de um processo de negociação. 

De todo modo, há de se considerar também a situação do processo de implantação, 

quando o Campus não teve escolha quanto à adesão do Pronatec nem do curso a ser ofertado. 

A execução da política em si, foi determinada pelo MEC. 

Desta forma, destacam-se os seguintes aspectos sobre o Sistema Gerencial e 

Decisório, conforme disposto no Quadro 8 

 

Quadro 8 – Síntese da Avaliação do Sistema Gerencial e Decisório 

 

SISTEMA GERENCIAL E DECISÓRIO 

Fragilidades Potencialidades 

 O programa em si vem como uma 

determinação de um órgão central, no 

caso o MEC, para os Institutos 

Federais de Educação Profissional e 

seus respectivos Campi, com uma 

estrutura de funcionamento paralela às 

 Criação de uma estrutura organizacional 

específica para gerenciamento e 

operacionalização do programa. 

 Relativa autonomia da Coordenação 

Adjunta local para implementação das 
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demais atividades dos institutos.  

 

decisões, dentro do universo de normas do 

programa. Descentralização das 

responsabilidades, dos processos decisórios 

e do orçamento.  

 Suporte operacional do nível 

hierarquicamente superior (Coordenação 

Geral) para com os burocratas do Nível de 

Rua (Coordenação Adjunta). 

 Pessoal selecionado a partir de Editais (com 

exceção dos gestores), qualificados para 

atuação no programa, todos com nível 

superior, com experiência no serviço 

público.  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A criação de uma estrutura organizacional específica para o Pronatec dentro da 

Reitoria e nos Campi do IFPB proporcionou um direcionado do trabalho, principalmente 

quando a coordenação geral desempenha um papel de orientação e suporte às coordenações 

adjuntas locais, atendendo o que Simam (2005) considera importante no processo de 

implementação: arranjos organizacionais e institucionais que articulem os interesses, com 

mecanismos de coordenação e controle dos atores envolvidos. No entanto, a criação dessa 

estrutura vinculada a Pró-reitoria de Extensão parece um equívoco, no sentido em que a oferta 

de cursos de capacitação profissional se caracteriza muito mais como uma atividade de 

ensino. Esse posicionamento da estrutura organizacional do Pronatec também reflete a 

dificuldade de a instituição absorver o programa enquanto uma atividade regular. A forma 

como o Pronatec é organizado no IFPB sugere o quanto o programa é percebido como um 

apêndice de atribuições da organização. 

Um outro ponto a ser destacado nesse subprocesso é o fato da maioria dos agentes 

implementadores, inclusive gestores, serem servidores efetivos do IFPB e, no caso dos 

técnicos e professores, o fato de serem selecionados através de Editais, o que de certa forma 

garante que possuam alguma experiência com educação profissional, ao mesmo tempo em 

que a seleção garante a participação de pessoas com melhores currículos (qualificação 

profissional e experiência na área) além de inserir o princípio da meritocracia nas ações da 

organização. 
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5.3 PROCESSOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

A adequação dos meios de divulgação e informação de um programa, junto aos 

públicos internos e externos, influencia diretamente os resultados do processo de 

implementação (DRAIBE, 2001). Há de se considerar como ocorrem os processos de 

comunicação entre os agentes implementadores, parceiros, beneficiários, público alvo do 

programa e sociedade de forma geral. 

Durante a implantação do Pronatec no Campus Picuí, as primeiras informações sobre 

o programa foram passadas presencialmente por servidores da Coordenação Geral, sendo a 

que a primeira reunião foi realizada tanto com os agentes implementadores, quanto com os 

parceiros. Como se tratava de um período curto para um grande volume de informações, a 

recomendação da Coordenação Geral para a Coordenação Adjunta local era que se atentasse 

para as normas do programa, que já estavam disponíveis no site. 

De acordo com as entrevistas com os gestores, a divulgação do programa para os 

primeiros beneficiários foi realizada presencialmente, através de reunião com o público alvo, 

alunos do ensino médio da Escola Estadual parceira.  

 

Então nós tivemos a primeira reunião já com o diretor da Escola Estadual 

parceira e essa equipe de João Pessoa, que veio apresentar o programa e 

colocar as propostas, sendo essa a primeira informação que recebemos com 

relação a implantação (...). Fizemos reuniões com os alunos, para mostrar o 

que era o programa, como seria ofertado. Depois trouxemos esses alunos 

para cá, fizemos uma ambientação com eles. 

Gestor 1  

 

Quanto aos cursos FIC que ocorreram posteriormente, a divulgação era realizada em 

rádios locais, principal meio de comunicação da cidade. Apesar do processo de seleção dos 

beneficiários ser uma responsabilidade da instituição parceira demandante dos cursos, a 

coordenação adjunta do Pronatec no Campus Picuí do IFPB costumava acompanhar e auxiliar 

nos processos de divulgação das vagas ofertadas. 

 

Nós tínhamos o cuidado de divulgar o máximo possível, para que 

atingíssemos um número maior de pessoas (...). Nós divulgávamos muito nas 

rádios e no portal do IFPB saiam os Editais. A prefeitura também fazia a 

divulgação. 

Gestor 1 

 

A divulgação era realizada por meio das rádios locais, panfletos e através do 

boca a boca, que era o que mais fazia a divulgação, pois como a cidade é 
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pequena, esse tipo de comunicação acontece de forma mais rápida. Existia 

sim problemas na comunicação, pois tínhamos alguns prazos que eram 

determinados pelo sistema e muitas vezes a gente não tinha uma equipe, com 

um número de pessoas condizente com essa divulgação. 

Gestor 2 

 

Me informavam os cursos e as vagas e nós já fazíamos a divulgação nas 

rádios e nas redes sociais e as pessoas viam fazer a pré-matrícula. Depois 

nós encaminhávamos para o IF. Era através de duas rádios que existem aqui 

no município e também através do facebook. 

Parceiro 1 

 

Os processos de divulgação voltados aos beneficiários eram importantes para a 

ocupação de todas as vagas ofertadas e para o alcance do público alvo específico do 

programa. De acordo com os relatos das entrevistas, quanto a ocupação das vagas, não houve 

tantos problemas, visto que o número de matrículas realizadas chegou a ser superior ao 

número de vagas. No entanto, foi relatado que muitos beneficiários participavam de mais de 

um curso, o que sugere uma restrição nos processos de divulgação e consequentemente no 

acesso da população alvo ao programa.  

 

Assim, o IFPB e acredito que as demais instituições estavam apenas 

produzindo dados para o governo, mas conhecimento e capacitação para tirar 

aquelas pessoas da situação de vulnerabilidade, efetivamente não 

aconteceram. Prova disso é que os alunos do programa eram basicamente os 

mesmos, terminavam uma turma e ingressavam em outra, ficando a margem 

do mercado de trabalho. Mas é claro que há algumas exceções, o que no meu 

entendimento, não justifica os altos valores investidos no programa. 

Gestor 3 

 

A questão da divulgação da oferta de cursos em públicos restritos também foi 

apresentada nos relatos dos beneficiários, quando questionados sobre como tiveram 

conhecimento sobre os cursos Pronatec.  

 

Soube através dos contatos com os amigos e alguns servidores da instituição, 

daqui do IFPB, no qual era estudante. 

Beneficiário 1 

 

Foi através de uma servidora aqui do Campus. A gente tinha contato, se 

conhecia. Assim que abriu, ela me informou, falou das bolsas que eram 

ofertadas. 

Beneficiário 3 

 

Quanto aos processos de divulgação voltados à seleção de pessoal, destaca-se a 

importância do recrutamento de profissionais para o desempenho das atribuições técnicas e de 

docência, em quantidade suficiente e com as competências necessárias. De acordo com os 
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relatos dos gestores, os Editais de seleções de pessoal administrativo e docente eram 

divulgadas através do site do IFPB e através de e-mail enviado aos servidores do Campus.   

Ainda de acordo com os gestores, houve dificuldades na seleção de professores para 

algumas disciplinas, que não haviam candidatos inscritos ou aprovados, ou uma lista de 

suplentes para os casos de desistência do primeiro candidato aprovado. A inexistência de 

docentes aprovados nos processos seletivos demandava a publicação de outros editais, o que 

muitas vezes atrasava a oferta de algumas disciplinas dos cursos. Somente após esgotadas as 

possibilidades de contratação de professores através de seleção pública, as disciplinas que não 

tiveram candidatos aprovados poderiam ser ministradas por candidatos que já estavam no 

programa, lecionando disciplinas de áreas correlatas. 

Essa dificuldade no recrutamento de profissionais para participação nos processos 

seletivos também sugere uma restrição nos processos de divulgação dos Editais, que estava 

limitada a comunidade do IFPB e ao site da instituição.  

Sobre os Processos de Divulgação e Informação, destacam-se os aspectos 

apresentados no Quadro 9 

 

Quadro 9 – Síntese da Avaliação dos Processos de Divulgação e Informação 

 

PROCESSOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Fragilidades Potencialidades 

 Informações passadas 

concomitantemente aos gestores na 

instituição e aos parceiros, expondo uma 

fragilidade da instituição aos parceiros.  

 Restrição do grupo de beneficiários que 

tinham acesso às informações sobre os 

cursos ofertados. 

 Restrição do grupo de profissionais que 

tinham acesso às informações sobre os 

Editais de Seleção dos agentes 

implementadores. 

 Adequação dos meios de comunicação à 

realidade local, com a utilização de 

rádios e redes sociais.  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Destaca-se a necessidade de uma estratégia de divulgação do Pronatec que atingisse 

em maior amplitude o público alvo do programa, visto que esse público, em situação de 
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vulnerabilidade social, muitas vezes tem dificuldade de acesso à informação. Draibe (2001) 

trata da importância de se investigar quão qualificadas são as informações divulgadas sobre o 

programa e, nesse sentido, é importante verificar o quanto as informações divulgadas são 

acessíveis ao público alvo. O recebimento das informações de forma adequada, por parte do 

público ao qual se pretende atender é um fator determinante para o cumprimento dos 

objetivos do programa. Ao mesmo tempo, uma divulgação mais ampla dos processos 

seletivos para técnicos e professores contribuiria para o melhor funcionamento dos cursos, 

uma vez que a inexistência de profissionais seria menor e haveria um leque mais amplo de 

profissionais a serem contratados. 

 

5.4 SISTEMAS DE SELEÇÃO  

 

A implementação de políticas públicas, geralmente, envolve a seleção de agentes 

implementadores e do público alvo a quem se dirige (Draibe, 2001). Os sistemas de seleção 

que ocorreram durante a implementação do Pronatec no Campus Picuí, envolveram dois 

públicos distintos: de beneficiários (alunos) e de agentes implementadores (técnicos e 

professores). 

O Pronatec, enquanto um programa com um público alvo definido e com recursos 

limitados, precisa realizar procedimentos de seleção dos beneficiários. A própria Lei de 

criação do Pronatec, em seu Art. 2º, estabelece o público a ser prioritariamente atendido: 

 

Art. 2o  O Pronatec atenderá prioritariamente:  

I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de 

jovens e adultos;  

II - trabalhadores;  

III - beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e  

IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos 

termos do regulamento.  

§ 1o  Entre os trabalhadores a que se refere o inciso II, incluem-se os 

agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores.  

§ 2o  Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas ações 

de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no âmbito do Pronatec, 

observadas as condições de acessibilidade e participação plena no ambiente 

educacional, tais como adequação de equipamentos, de materiais 

pedagógicos, de currículos e de estrutura física.  

§ 3o  As ações desenvolvidas no âmbito do Pronatec contemplarão a 

participação de povos indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.  

§ 4o  Será estimulada a participação de mulheres responsáveis pela unidade 

familiar beneficiárias de programas federais de transferência de renda, nos 
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cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação. (Incluído pela Lei nº 

12.816, de 2013). 

 

O processo de seleção de beneficiários no Pronatec é realizado pelas instituições 

demandantes dos cursos. A Cartilha Pronatec Brasil sem Miséria coloca como pré-requisitos 

para participação no programa 1) ter pelo menos 16 anos de idade e 2) estar cadastrado ou em 

processo de cadastramento no CadÚnico. 

Apesar de haver estes dois pré-requisitos, ainda segundo a Cartilha Pronatec Brasil 

sem Miséria, devem ter prioridade os inscritos que estejam cadastrados em situação de 

extrema pobreza (com renda familiar per capita de até 70 reais) e aos beneficiários do 

Programa Bolsa Família. Menores de idade não podem participar de cursos relacionados a 

atividades econômicas vedadas a menores de 18 anos. A escolaridade dos beneficiários é 

apenas autodeclarada, não podendo haver exigência de comprovação de escolaridade, 

justamente para estimular o retorno de pessoas há muito tempo distantes das salas de aula e 

que não tenham condições de comprovação. 

Todo o processo de seleção dos beneficiários do Pronatec em Picuí era realizado pelas 

instituições demandantes, Secretaria de Assistência e Promoção Social do município e pela 

Escola Estadual de Ensino Médio. Cabia ao instituto apenas a confirmação dos beneficiários 

que se apresentavam no Campus para iniciar o curso, os quais eram previamente cadastrados 

e encaminhados por uma das instituições demandantes. No entanto, durante as primeiras 

semanas dos cursos, as vagas de beneficiários que fossem cadastrados pela demandante, mas 

que não fossem confirmadas pela ofertante (por exemplo, pelo fato do beneficiário não se 

apresentar no IFPB), podiam ser ocupadas por interessados, inscritos através do site do 

Pronatec. Essas vagas apareciam como disponíveis no site do Pronatec e, especificamente 

neste site, qualquer pessoa poderia realizar a inscrição, só havendo a exigência de idade 

mínima de 16 anos. Esses procedimentos na seleção, além de descritos na Cartilha Pronatec, 

foram relatados durante a entrevista com o parceiro, representante da instituição demandante 

dos cursos FIC. 

 

O público prioritário era o pessoal do Bolsa Família, do BPC e a gente 

sempre escolhia as pessoas desempregadas, pessoas que tinham participado 

menos. Porque era assim: tinha pessoas que todos os cursos que ofertavam 

queriam fazer. Chegava a gerar um mal-estar. Mas a gente sempre procurava 

reunir a equipe, procurar as pessoas que estavam desempregadas, os 

beneficiários do bolsa família, as pessoas mais vulneráveis.  

Parceiro 1 
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No que diz respeito à seleção dos agentes implementadores, de acordo com as 

entrevistas com os gestores, todas as seleções ocorreram através de Editais. Apenas os 

coordenadores adjuntos eram nomeados pelo reitor, mas indicados pela Direção Geral do 

Campus. No início da implantação do Pronatec no Campus Picuí, estava definida apenas a 

coordenadora adjunta do programa, que contava com a colaboração de servidores do instituto 

que não estavam ligados diretamente ao Pronatec. 

A situação de existir servidores da instituição exercendo as atividades no Pronatec sem 

vinculação específica ao programa, configurou-se como desinteressante para os envolvidos, 

pelo fato do Pronatec prever o pagamento de bolsa para os técnicos e professores que atuam 

especificamente no programa. Então, os trabalhadores do Pronatec, quando servidores 

públicos, recebem remuneração adicional conforme quantidade de horas efetivamente 

dedicadas ao programa, fora da carga horária dos cargos que ocupam. Por esse motivo, há a 

exigência de seleção através de Edital, tanto dos técnicos, quanto de professores. 

Apenas em junho de 2012, quase seis meses após a implantação do Pronatec no 

Campus Picuí, foi lançado o primeiro edital de seleção para membros da equipe no Campus, 

com apenas uma vaga para a função de Supervisor. Em seguida foram lançados outros editais 

para as vagas de Apoio Administrativo Financeiro, Apoio Administrativo Acadêmico e 

Orientador. Os pré-requisitos que eram necessários para admissão em cada cargo e os critérios 

classificatórios considerados na seleção estão dispostos no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Pré-requisitos e Critérios Classificatórios Considerados na Seleção da 

Equipe Administrativa do Pronatec 

 

FUNÇÃO PRÉ-REQUISITOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Apoio às atividades 

administrativo-

acadêmicas 

 

 Ensino Médio Conclu-

ído; 

 Habilidade em Infor-

mática, especialmente 

Windows, Word e Ex-

cel. 

 Graduação na área  

 Curso de capacitação na área – mínimo de 80h 

 Experiência na área administrativa 

 Experiência em Informática  

 Experiência na operacionalização de sistemas – 

gestão ou acadêmica – do Governo Federal  

 Experiência na operacionalização do SISTEC 

Apoio às atividades 

administrativo-

financeiras 

 

 Ensino Médio Conclu-

ído; 

 Habilidade em Infor-

mática, especialmente 

Windows, Word e Ex-

cel. 

 Graduação em Contabilidade, Administração ou 

Economia 

 Técnico em contabilidade 

 Curso de capacitação em SIAFI Gerencial – mí-

nimo de 30h  

 Curso de capacitação em SIAFI Produção – mí-

nimo de 30h 
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 Curso de capacitação em Excel Avançado 

 Experiência na execução orçamentária e financei-

ra 

 Experiência na operacionalização do SIAFI - Pro-

dução, SIASG e SIAFI - Gerencial  

 Experiência na operacionalização do SAPENET 

Orientador 

 

 Formação em Pedago-

gia, Psicologia, Assis-

tência Social ou exer-

cer o cargo de técnicos 

em Assuntos Educaci-

onais. 

 Curso de capacitação na área – mínimo de 150h  

 Especialização na área de atuação 

 Mestrado na área de atuação 

 Doutorado na área de atuação 

 Experiência na área de atuação  

 Experiência em Informática  

 Experiência em atividade de Assistência Estudan-

til 

 Experiência na elaboração de Projetos Pedagógi-

cos de Cursos Técnicos ou FIC 

Supervisor 

 

 Formação em Pedago-

gia, Psicologia ou 

exercer o cargo de 

Técnicos em Assuntos 

Educacionais. 

 Curso de capacitação na área – mínimo de 150h 

 Especialização na área de atuação  

 Mestrado na área de atuação 

 Doutorado na área de atuação 

 Experiência na área de atuação  

 Experiência em Informática  

 Experiência em atividades didático-pedagógica 

 Experiência na elaboração de Projetos Pedagógi-

cos de Cursos Técnicos ou FIC 

Fonte: Edital nº 18/2012-PRONATEC/PROEXT/IFPB 

 

Posteriormente, em outros editais, alguns pré-requisitos foram flexibilizados, como 

por exemplo as exigências de formação para os cargos de orientador e supervisor, que passou 

a ser o diploma de nível superior em qualquer área, tendo prioridade pessoas com formação 

na área de educação/licenciatura. Os editais, via de regra, eram abertos para o público interno, 

ou seja, apenas servidores do IFPB podiam se inscrever. Não havendo a ocupação da vaga 

nessa seleção, um outro edital era publicado, com possibilidade de inscrição de qualquer 

pessoa interessada, servidor ou não.  

 

Os critérios utilizados na seleção foi, inicialmente, a questão da titulação 

acadêmica, na época eu era especialista, e outro critério era a questão da 

experiência com o SISTEC. Como eu trabalhava no controle acadêmico, eu 

consegui uma declaração com a direção de ensino do tempo em que eu tinha 

experiência com o SISTEC, e essa experiência contava bastante.   

Técnico 1 

 

A seleção pra apoio administrativo foi logo quando eu cheguei no Instituto 

que abriu o edital e surgiram quatro vagas. Dessas quatro vagas, duas eram 

pra apoio técnico acadêmico administrativo e duas para o financeiro. Como 

eu não tinha experiência em financeiro, eu fui para o acadêmico 
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administrativo. Como eu já trabalhava na área administrativa anteriormente, 

eu me identifiquei mais. Então, me inscrevi pra esse e quando saiu o 

resultado, apenas uma pessoa foi contemplada para o meu cargo e apenas 

outra pessoa foi contemplada para o cargo de financeiro, ou seja sobraram 

duas vagas para trabalhar. Então foi bem tranquilo, não precisei de muitos 

pontos para entrar e foi bem fácil.   

Técnico 2  

 

Em relação às seleções para a função de professor, cada curso tinha os professores 

selecionados especificamente para cada disciplina, conforme área de formação/atuação. Para 

atuação em cursos técnicos era necessário ser professor da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Essa exigência não existia para os cursos FIC, que geralmente 

admitia professores que tivessem graduação na área da disciplina e em alguns casos s 

requisito era possuir um Curso Técnico. Os pré-requisitos e critérios utilizados na seleção de 

professores podem ser observador no Quadro 11.  

 

Quadro 11 – Pré-requisitos e Critérios Classificatórios Considerados na Seleção de 

Professores do Pronatec 

 

FUNÇÃO PRÉ-REQUISITOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Professor 

 Professor – Cursos técnicos: For-

mação em nível superior na área 

da disciplina em que se propõe a 

atuar. 

  

 Professor – Cursos FIC: Formação 

em nível superior na área da disci-

plina em que se propõe a atuar ou 

Formação de nível técnico na área 

da disciplina em que se propõe 

atuar e cursando graduação 

 Titulação na área da disciplina que pretende 

lecionar; 

 Experiência acadêmica na área; 

 Participação em Atividade e/ou Projetos de 

Extensão; 

 Participação em Programas de Educação In-

clusiva do IFPB: CERTIFIC, Mulheres Mil e 

PROEJA; 

 Experiência não acadêmica, comprovada, na 

área em que pretende lecionar; 

 Capacitação, mínima de 80 horas, na área que 

pretende lecionar. 

Fonte: Edital nº 053/2012-PRONATEC/PROEXT/IFPB 

 

No caso dos editais para seleção de professores, também houve flexibilizações. 

Percebeu-se que em algumas áreas não era possível exigir dos professores uma formação de 

nível superior, sobretudo para disciplinas práticas de cursos como o de Pedreiro de Alvenaria, 

Garçom ou Costureiro, por exemplo. Para as disciplinas de caráter mais prático desses cursos, 

os professores deveriam ter experiência na área de atuação, o que passou a ser o pré-requisito 

em processos seletivos posteriores. 

Vale ressaltar que os candidatos à função de professor do Pronatec que não tivessem 
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um curso de licenciatura ou não tivessem experiência anterior na docência, além de se 

submeterem à avaliação curricular, tinham que participar de uma prova didática. A prova 

didática consistia num momento em que o candidato ministrava uma aula sobre um assunto da 

disciplina pretendida, sendo avaliado por uma banca composta por três servidores efetivos do 

Instituto. O resultado da prova didática não era classificatório, os candidatos eram apenas 

julgados como aptos ou inaptos. Os inaptos eram desclassificados do processo seletivo, 

enquanto os aptos seguiam concorrendo com a pontuação alcançada na análise curricular.  

 

No processo de seleção, a primeira etapa era você fazer a inscrição, 

preencher alguns formulários, e dependendo da disciplina, tinha na sua área 

de atuação. Você anexava a esse formulário alguns documentos referentes a 

sua formação e depois, se tivesse a homologação da inscrição, juntava uma 

quantidade de notas dependendo da sua qualificação, e você era convocado a 

fazer uma prova prática. Eles davam um tema e você dava uma aula de 20 

minutos. Os critérios eram os básicos para qualquer seleção de professor, 

simplificado obviamente, mas se você tivesse uma especialização na área 

contava determinado ponto, se tivesse mestrado contava outro ponto, se 

tivesse doutorado ou se tivesse um curso especializado naquela disciplina 

que você ia dar, também contava determinado ponto, se você trabalhou em 

serviço público na parte de educação, contava também uma determinada 

pontuação, se você também tivesse trabalhado como professor no Pronatec, 

também contava ponto. Juntava sua nota com as pontuações. A segunda 

parte era justamente a prova prática que você ia dar. Na primeira vez fiz a 

prova para três disciplinas. Eles iam analisar as questões da didática, de 

como você estava dentro do assunto, essas questões básicas para o 

professor.  

Professor 1 

 

Foram em duas etapas, a primeira foi com a inscrição e preparar o material 

para uma aula teste para o pessoal que era, no caso, a coordenadora, e 

geralmente, era um servidor do IFPB. Mostramos o material, como é que 

funciona, mostra qual seria o assunto que a gente daria aula. São 20 minutos 

de aula, é bem tranquilo. Os critérios da aula era domínio de conteúdo, 

segurança na apresentação. Da seleção, eu não lembro quais eram os 

critérios. Fiquei sabendo da seleção, através da coordenadora. Ela falou que 

estava tendo e que não tinha muita gente para se inscrever e fez a oferta para 

eu poder dar aula. 

Professor 2 

 

Segundo os gestores, os editais eram divulgados na página do IFPB e através de e-mail 

enviado a todos os servidores do Campus. Como haviam seleções de professores para cada 

uma das disciplinas de todos os cursos, muitas vezes o período entre a publicação do resultado 

final e a data definida para o início do curso era curto. A Coordenação Adjunta, por sua vez, 

fazia esforços para garantir que houvesse candidatos aprovados em todas as disciplinas com a 

publicação de apenas um Edital, no entanto, isso nem sempre ocorria. Nos casos em que não 
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havia professores aprovados em determinadas disciplinas, era necessário publicar um novo 

edital de seleção ou, em último caso, aproveitar um professor aprovado em uma outra 

disciplina de área correlata.  

Sobre os Sistemas de Seleção dos Beneficiários e Agentes Implementadores há de se 

considerar os seguintes aspectos apresentados no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Síntese da Avaliação dos Sistemas de Seleção 

 

SISTEMAS DE SELEÇÃO 

Fragilidades Potencialidades 

 Restrição no público de beneficiários 

atendidos pelo programa, provavelmente 

devido a problemas nos processos de 

divulgação dos cursos e vagas.  

 Não ocupação de vagas de professores 

em algumas disciplinas e não formação 

de uma lista de suplentes para casos de 

desistência, provavelmente devido a 

problemas nos processos de divulgação 

dos editais de seleção 

 Seleção de beneficiários realizada por 

instituição que já trabalha com 

assistência social e acompanha o público 

alvo do programa, o que não é o caso 

dos Institutos Federais. 

 Seleção de agentes implementadores que 

leva em consideração critérios objetivos, 

de mérito, qualificação e experiência 

profissional, em conjunto com critérios 

subjetivos relevantes para execução do 

programa, como a aptidão para lecionar. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 A realização da seleção dos beneficiários por parte das instituições demandantes é um 

aspecto positivo, no sentido em que essas instituições têm maior contato e conhecimento 

sobre o público alvo do programa. A limitação do público alcançado nos processos seletivos 

provavelmente se deu por fragilidades nos processos de divulgação do Pronatec e talvez pela 

inexistência de uma busca ativa de possíveis beneficiários. Draibe (2001) relata inclusive a 

necessidade de verificação da potencialidade da divulgação dos processos seletivos. 

No que se refere a seleção dos agentes implementadores, o fato de ser dada prioridade 

aos servidores da instituição para desempenho nas atividades do Pronatec parece ser um ponto 

positivo, no sentido que valoriza os profissionais da organização, garante um grau de 

experiência prévia dos implementadores na educação profissional e possibilita um maior 

alinhamento do programa às demais atividades desenvolvidas no instituto. Por outro lado, a 

priorização dos servidores da instituição pode ser vista pelo público externo como um 

privilégio ou corporativismo.  
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 Especificamente quanto a seleção dos professores, se destaca como ponto positivo a 

realização da prova didática, não se restringido à avaliação dos currículos dos candidatos, o 

que possibilita que os professores aprovados realmente possuam as condições mínimas 

necessárias para ministrar aulas para o público alvo do programa. Outro ponto importante foi 

a flexibilização do critério inicial de se possuir curso superior ou técnico. Algumas disciplinas 

realmente não tinham como serem ministradas por pessoas que não tivessem o conhecimento 

prático, como nos cursos de Pedreiro, Garçom e Costureiro. Muitos dos profissionais que 

possuem experiências nessas profissões não possuem curso superior. A exigência do curso 

superior, nesses casos, poderia tornar os cursos demasiadamente teóricos e abstratos.  

A seleção de professores para cada disciplina de cada curso do Pronatec 

provavelmente demandou um trabalho maior para a equipe administrativa do Pronatec e 

talvez tenha impedido a continuidade de professores com bom desempenho no programa. 

Talvez a seleção de profissionais por grupos de disciplinas fosse mais eficiente, além da 

possibilidade de aproveitamento de professores aprovados, em caso de oferta do mesmo 

curso, ou de disciplinas semelhantes. 

 

5.5 SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO  

 

Para a implementação de um programa é imprescindível a verificação da capacidade 

dos agentes para o desempenho das tarefas que lhe cabem (DRAIBE, 2001). Sobre os 

processos de capacitação no Pronatec do Campus Picuí, os dados coletados nas entrevistas e 

nos documentos que orientam a implementação do programa, indicam a inexistência de uma 

estratégia de capacitação para os agentes implementadores.  

De acordo com os gestores, os professores que atuavam no Pronatec não passavam por 

nenhum tipo de capacitação. Para os técnicos, ocorriam reuniões onde eram passadas 

informações sobre a execução do programa e houve algumas capacitações específicas para 

orientadores e supervisores.  

 

Não existe um processo de capacitação para os professores. Para os técnicos, 

as vezes a gente participava de reuniões, mas capacitação para conduzir, não 

houve. A gente aprendeu no dia a dia. É tanto que no início a gente sentia 

muita dificuldade, mas instruções iniciais não houve. Começamos do zero 

mesmo.  

Gestor 1 

 

Não era um processo contínuo, mas existia. Por a demanda ser muito grande, 

a coordenação geral fazia esporadicamente alguma capacitação, para cargos 
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específicos, de orientadores e supervisores. Para a coordenação adjunta 

existiam um maior número de reuniões. Os professores não tinham nenhum 

tipo de capacitação. 

Gestor 2 

 

Os gestores destacam que muitas das atividades realizadas pela equipe do Pronatec 

foram aprendidas na prática, sem que houvesse uma orientação e que alguns dos 

procedimentos de organização criados no Campus Picuí, foram posteriormente adotados pela 

Coordenação Geral do Pronatec como orientação para todos os Campi. De início, as 

informações disponibilizadas eram apenas as normas do Programa, sendo a orientação da 

Coordenação Geral que os coordenadores adjuntos conhecessem bem as normas e, a partir 

daí, pautassem as suas respetivas atuações. 

Os técnicos, por sua vez, também relataram a ausência de atividades de capacitação, 

manifestando também terem aprendido sobre as atividades que deveriam ser desenvolvidas 

durante a execução das tarefas, com tentativas, erros e acertos.  

 

Não havia capacitação, mas algumas reuniões pontuais, mas a maior parte do 

aprendizado foi realmente na prática mesmo. Acertando e errando também. 

Aconteceram alguns equívocos, mas foi assim. Não houve um processo de 

treinamento assim, contínuo. Aconteciam reuniões esporádicas, em que 

discutíamos sobre as nossas dificuldades, necessidades, mas não considerei 

suficiente. Conseguimos executar o programa mais pelo comprometimento 

da equipe do pela capacitação que foi dada. As capacidades foram adquiridas 

com a prática. Conheci o trabalho na medida em que fui desenvolvendo, 

claro que tinha o manual, era bem superficial, mas era amplo e não atendia a 

todas as realidades.  

Técnico 1 

 

Ao falarem sobre a inexistência de uma estratégia de capacitação dos agentes 

implementadores, os entrevistados foram indagados se estes agentes já possuíam as 

competências necessárias para atuação, ao iniciarem as atividades no Pronatec.  

Segundo os gestores, as competências foram adquiridas durante a realização das 

atividades, sendo mais crítica a situação dos professores, que não tinham a mesma 

possibilidade de troca de informações que os técnicos possuíam, já que os docentes eram 

selecionados apenas para lecionar uma ou no máximo três disciplinas. 

 

As capacidades dos profissionais para conduzir o programa foram sendo 

adquiridas. Existiam capacidades individuais. 

Gestor 1 

 

A grande maioria dos professores e técnicos tinham as capacidades 
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necessárias para atuar no Pronatec, mas não todos. Por que o público do 

Pronatec é um público muito específico. Nós trabalhávamos não só com 

adolescentes, mas também adultos que há muito tempo já não frequentavam 

as salas de aula. Então tínhamos muita dificuldade dos professores se 

moldarem a essas realidades. Muitas vezes o aluno em sala de aula não 

entendia o que o professor falava, por que o nível de aula que o professor 

está acostumando é um nível maior. Então era necessária uma sensibilização 

dos professores, para estar acompanhando os alunos e dando suporte. Existia 

a necessidade de capacitação dos professores.  

Gestor 2  

 

 

Os técnicos e professores entrevistados também relataram a inexistência de uma 

regularidade das atividades de capacitação. Foi citado apenas um momento de capacitação 

com orientadores e supervisores, o qual foi considerado muito proveitoso pelos entrevistados 

que participaram. Os professores, por sua vez, relataram só receber algumas informações 

sobre o funcionamento no programa, objetivos e normas, antes de iniciarem as aulas. 

 

Já no final de 2014, ou no meio de 2014, houve uma capacitação, não sei se 

seria uma capacitação, voltada para supervisores e orientadores do Pronatec. 

Aí houve,  se não me engano, em dois dias. Foi toda a equipe de orientadores 

e supervisores aqui de Picuí, fomos para Guarabira para esse momento de 

capacitação e experiência, como outros profissionais. Foi muito proveitoso, 

porque a gente pôde, realmente, entender melhor qual a função do 

orientador, qual é a função do supervisor. Essa capacitação era ofertada pela 

Coordenação Geral do Pronatec. E teve um outro momento que foi em outra 

cidade e que foi uma espécie de continuidade dessa capacitação, mas que eu 

não pude participar. 

Técnico 2 

 

Para atuar como professor, eu posso dizer que realmente não existiu nenhum 

tipo de treinamento, principalmente no meu caso, que eu fui um dos 

primeiros a chegar a atuar aqui no Pronatec. Uma das primeiras turmas lá em 

2012. Embora eu tenha atuado também nas turmas de 2013 e 2014, como 

professor, em 2012 a gente não tinha ainda, no Campus, o orientador. O 

orientador trabalha bastante com esse auxilio ao professor. O que houve foi 

uma orientação por parte da equipe, no caso, na minha época a orientação 

vinha da supervisão da coordenação geral do Pronatec. A gente era orientado 

com relação ao que era o programa, os objetivos do programa, como o 

programa gostaria que fosse as aulas, como elas eram voltadas para preparar 

o aluno para o mercado de trabalho. Nos repassavam também o material de 

frequência dos alunos. Mas treinamento especifico de como atuar no 

Pronatec como professor, a gente não recebeu. 

Professor 1 

 

No que concerne a avaliação dos Sistemas de Capacitação dos Agentes 

Implementadores do Pronatec no Campus Picuí, destacam-se os seguintes pontos 

apresentados no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Síntese da Avaliação dos Processos de Capacitação 

 

PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO 

Fragilidades  Potencialidades 

 Inexistência de uma estratégia de 

Capacitação para os Gestores, Técnicos e 

Parceiros. 

 Inexistência de uma estratégia de 

Capacitação para os Professores. 

 Relativa capacidade dos profissionais para 

executar as atividades do programa, 

mesmo sem a existência de capacitação.  

 Realização de eventos de capacitação dos 

técnicos, mesmo que algum tempo depois 

do início das atividades do programa. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Segundo Arretche (2001), os agentes implementadores precisam de fato conhecer e 

aceitar o programa, seus objetivos e regras, para não elegeram outras referências para a 

implementação. Dessa forma, a inexistência de processos de capacitação dos agentes 

implementadores influencia diretamente na operacionalização do programa. No caso do 

Pronatec, por atender um público alvo diversificado, com pessoas com níveis de escolaridade 

baixos, de diversas faixa etária, em situação de vulnerabilidade social e muitas vezes distantes 

há muito tempo de ambientes de escolarização, seria necessário um trabalho de capacitação 

com os professores e técnicos, que deveriam estar sensibilizados à realidade dos beneficiários 

e que tivessem metodologias que efetivamente os alcançassem. 

 

5.6 SISTEMAS LOGÍSTICOS E OPERACIONAIS 

 

Os sistemas logísticos e operacionais englobam questões sobre o funcionamento do 

programa, o financiamento, a infraestrutura, o tempo e a quantidade e qualidade dos recursos 

materiais e humanos existentes no processo de implementação de um programa (DRAIBE, 

2001).  

 De acordo com a Cartilha Pronatec Brasil sem Miséria, o funcionamento operacional 

do programa pode ser resumido em 8 etapas, quais sejam: Habilitação das Prefeituras, 

Negociação dos Cursos, Mobilização dos Beneficiários, Pré-matrícula, Matrícula, Aula 

Inaugural, Acompanhamento dos Beneficiários e Articulação com as Políticas Públicas de 

Trabalho e Emprego. 

 Para habilitação das Prefeituras ao programa, era necessário que o responsável pelo 
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órgão municipal gestor do Pronatec realizasse o cadastramento no site do MDS, preenchendo 

um formulário eletrônico de adesão e indicando um interlocutor. O interlocutor teria acesso ao 

SISTEC e ficaria responsável pelo acompanhamento da demanda de capacitação profissional, 

pela negociação com as instituições ofertantes (Rede Federal de Educação Profissional, 

Sistema S e Redes Estaduais de Educação Profissional) e pela mobilização e pré-matrículas 

dos beneficiários. Como já citado anteriormente, o órgão gestor do Pronatec na Prefeitura 

Municipal de Picuí era a Secretaria de Promoção e Assistência Social. 

 Na segunda etapa, o órgão municipal gestor do Pronatec, após realizar um 

levantamento das necessidades de capacitação, considerando os arranjos produtivos da 

localidade, o número total e o perfil da população inscrita no CadÚnico, demandava às 

unidades ofertantes os cursos e as vagas. Como no município de Picuí estava instalado um 

Campus do IFPB, esta era a possibilidade mais viável de instituição ofertante para a cidade.  

 Inserida no SISTEC a demanda de cursos, as instituições ofertantes deveriam inserir 

os cursos e vagas que pretendiam ofertar, conforme a capacidade instalada na unidade. Esse 

processo no Pronatec é chamado de pactuação, que era realizado através de uma negociação 

entre as instituições demandantes a as ofertantes. Os cursos que poderiam ser ofertados são os 

que constavam no Guia Pronatec de Cursos FIC ou no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

 O Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, era responsável a fazer os repasses orçamentários e financeiros a instituição ofertante, 

para execução do curso. Segundo informado pelos gestores do programa em Picuí e constante 

nos relatórios de cumprimento do objeto, a quantidade de recurso disponibilizado era de 10 

reais por aluno, por hora de curso. Desta forma, o resultado da quantidade de recursos 

financeiros disponibilizado era a multiplicação de 10 reais pela quantidade de vagas nos 

cursos, pela quantidade de hora dos cursos. Dessa forma, por exemplo, um curso que tivesse 

duração de 160 horas, com 40 vagas, teria disponibilizado R$ 64.000,00 de recurso 

orçamentário para sua execução. 

 Os recursos eram transferidos do FNDE para a Reitoria do IFPB, que por sua vez 

realiza a descentralização para os Campi, ficando a responsabilidade pela gestão dos recursos 

sob a Coordenação Adjunta do Pronatec, no Campus. No entanto, como o ordenador de 

despesas dos Campi dos Institutos Federais são os Diretores Gerais, todos os processos de 

compras e pagamentos deveriam ter a ciência e o aval da Direção Geral do Campus. Os 

recursos destinados ao Pronatec deveriam ser utilizados exclusivamente para pagamento de 

pessoal (gestores, técnicos e professores), pagamento de auxílios aos beneficiários, 

pagamento de prestação de serviços contratados e de compras de material de consumo do 
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programa, não sendo permitida a aquisição de material permanente. 

 No que se refere à quantidade de recurso orçamentário disponibilizado ao Pronatec, na 

percepção dos gestores entrevistados no Campus Picuí, se tratava de uma quantidade 

suficiente para execução das atividades. No entanto foi afirmando que era recorrente o atraso 

no repasse dos recursos financeiros, o que prejudicava o andamento das atividades, seja no 

pagamento dos auxílios aos beneficiários, seja no pagamento dos professores e técnicos.  

 

Era muito dinheiro, vamos dizer assim. O recurso não era pouco e existia 

uma grande exigência quanto ao controle (...) A gente tinha dinheiro. E 

como era muito amarrado, as vezes a gente precisava comprar algo que 

pouco dinheiro resolvia, mas não podia, por conta das exigências da Lei. 

Não sei se posteriormente houve alguma abertura, para se comprar com mais 

facilidade. Mas no primeiro momento a coisa era muito amarrada. E a gente 

tinha também esse cuidado de não fazer nada que a Lei não permitisse. 

Gestor 1 

 

Tinha um orçamento muito bom para realização do programa (...). Os 

valores eram suficientes, mas não chegavam em tempo hábil. 

Gestor 2 

  

Os recursos orçamentários eram destinados à todas as atividades do polo do 

Pronatec e serviam para fazer às demandas das bolsas para a equipe gestora e 

acadêmica do programa, para as bolsas fornecidas ao alunado e demais 

materiais necessários à execução do programa no Campus. Esses recursos 

eram destinados ao Campus com base no número de cursos a serem 

ofertados e número de alunos a serem matriculados em cada curso e carga 

horária de cada curso. Os recursos para a execução do Pronatec sempre 

foram suficientes para o atendimento de suas demandas, sendo, inclusive, 

devolvidos parte dos recursos à Reitoria no final do exercício financeiro 

correspondente. Esses recursos eram descentralizados pelo MEC para a 

Reitoria do IFPB com base em todos os cursos pactuados pela instituição e 

posteriormente eram descentralizados para o Campus Picuí de forma a tornar 

possível a execução do programa no Campus. 

Gestor 3 

  

  

De acordo com Arretche (2001) é comum que no processo de implementação, metas 

quantitativas sejam fixadas para cada período, conforme a previsão de disponibilidade 

orçamentária. No entanto, com frequência, o comportamento não esperado da economia influi 

na disponibilidade de recursos. Com os contingenciamentos de recursos realizados pelo 

Governo Federal, principalmente no ano de 2014 e 2015, os recursos financeiros eram 

disponibilizados com atrasos, segundo relatado nas entrevistas. 

 A etapa de mobilização dos beneficiários consistia na divulgação das vagas para o 

público alvo do programa, por parte da instituição demandantes parceira. Essas informações 

já foram apresentadas nos Processos de Divulgação e Informação.  
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 A Pré-matrícula é o procedimento de cadastramento no SISTEC dos beneficiários 

selecionados, por parte da instituição demandante. Os critérios e procedimentos de seleção 

dos beneficiários já foram detalhados na avaliação dos Sistemas de Seleção dos Beneficiários. 

 A matrícula era o procedimento de confirmação do beneficiário cadastrado pela 

Instituição Parceira Demandante, na Instituição Ofertante dos cursos. No caso do Campus 

Picuí, a matrícula era realizada dias antes do início do curso, com os beneficiários que 

procuravam a instituição para confirmar a participação. Nesta oportunidade os beneficiários 

recebiam maiores informações sobre o início das aulas, sobre o material didático e auxílios 

que seriam recebidos. Era importante que o intervalo de tempo entre pré-matrícula, matrícula 

e início das aulas fosse o mais curto possível, para evitar que os beneficiários se 

desinteressem pelo curso. Outro ponto a destacar-se é que a instituição ofertante não poderia 

fazer exigências aos beneficiários quanto à comprovação de escolaridade, ou de cadastro no 

bolsa família.  

 A aula inaugural era o momento de início do curso, quando preferencialmente 

deveriam estar presentes a equipe da instituição ofertante e representante da instituição 

demandante. Deveriam ser apresentadas informações sobre o programa, sobre seu 

funcionamento, sobre a importância e possibilidade da formação profissional. Nesta situação 

também eram disponibilizados aos beneficiários o material necessário para a realização do 

curso, como material didático (caderno, caneta, lápis, mochila, apostilas, etc.) e uniforme. 

 No entanto, foi relatado pelos gestores e técnicos do programa que houveram atrasos 

nos procedimentos de compra de materiais a serem distribuídos aos beneficiários, em função 

de falhas no planejamento e da inexistência de uma equipe especializada para especificar os 

materiais necessários e realizar os procedimentos licitatórios. 

 

O recurso material nós tivemos certa dificuldade no início, por que no 

serviço público tudo é comprado a partir de licitação. Então nós tínhamos o 

dinheiro, mas tinha todo o processo licitatório que dificultava a chegada do 

material com mais rapidez. Mas depois, por exemplo, esse material que 

chegou atrasado, já ficou pra outra turma. Por que a distribuição do material 

fazia parte da bolsa formação que o aluno recebia. 

Gestor 1 

 

Em relação aos materiais, o recurso era bem generoso para materiais, mas 

como a compra exige um planejamento prévio, com bastante antecedência, a 

gente tinha muita dificuldade em realizar a compra, porque os cursos 

deveriam ser executados em um espaço de tempo determinado e, geralmente, 

as licitações demoravam muito tempo. E o que dificultava era isso, e a falta 

de uma equipe especializada para especificar os materiais necessários, que 

foi também um dos entraves ao acontecimento das licitações. 

Técnico 1  
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Em relação aos recursos materiais, também eram suficientes. Durante o 

tempo que trabalhei, o Pronatec tinha bastante recurso, todos os alunos 

recebiam o material didático: caderno, caneta, lápis, borracha, recebiam 

bolsa, recebiam o fardamento, então tinha uma boa quantidade de materiais 

que poderiam ser utilizados e que facilitavam muito o nosso trabalho, 

apagador, pincel, que a gente nunca teve problema com relação a isso. A 

gente tinha problemas, às vezes, em relação a licitações. Tinha o recurso, 

mas devido a gente ter que esperar acontecer todo o processo licitatório, as 

vezes o material chegava um pouco tarde, mas a gente sempre procurava 

planejar essa aquisição para que pudesse chegar a tempo da realização do 

curso. Tínhamos vários outros materiais, utilizados no curso de pedreiro, 

capacete, enxada, colher, tudo isso conseguimos receber a tempo para 

realizar os cursos. 

Técnico 3 

  

 A etapa de acompanhamento dos beneficiários ocorria durante a realização dos cursos, 

cabendo a instituição ofertante realizar os registros de frequência dos beneficiários no 

SISTEC. A frequência dos alunos influenciava diretamente no pagamento dos auxílios de 

alimentação e transporte dos alunos. Segundo gestores do Pronatec no Campus Picuí, 

inicialmente era disponibilizado o auxílio transporte em dinheiro para os alunos e uma 

refeição era servida no intervalo entre as aulas, através da contratação de uma empresa. 

Posteriormente, problemas na prestação dos serviços por parte da empresa e as dificuldades 

na gestão do contrato fizeram com que os gestores decidissem por disponibilizar o auxílio de 

alimentação em dinheiro, junto com o auxílio transporte. Dessa forma, os beneficiários 

recebiam 8 reais por dia de presença no curso, o que perfazia uma média de 160 reais por 

mês. 

 

Aos poucos o programa foi se adaptando de uma forma melhor a oferta e 

manutenção. A questão da bolsa formação dos alunos, os auxílios 

alimentação foram incorporados a bolsa, o que se tornou um incentivo a 

mais para os alunos, pois eles preferiam receber a bolsa do que receber o 

serviço. 

Gestor 1 

  

 O acompanhamento da frequência também era importante para o controle do 

percentual de evasão nos cursos. Os orientadores ficam responsáveis por acompanhar a 

frequência dos beneficiários e buscar compreender as causas do absenteísmo, a fim de realizar 

intervenções possíveis. Os auxílios de alimentação e transporte tinham como objetivo 

viabilizar a frequência dos beneficiários nas aulas. No entanto, segundo relatos dos gestores, 

técnicos e beneficiários, ocorreram atrasos nos pagamentos dos auxílios, o que pode ter 

comprometido a permanência de alguns beneficiários nos cursos.  
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Era também disponibilizado, como recurso, na manutenção aqui no Campus, 

uma bolsa que não era datada por mês, mas por presença, pela frequência no 

curso... Eram quatro reais por dia, que era justamente o que se gastava com 

lanche e com o mototáxi para vir, o deslocamento, o transporte em si. No 

primeiro era quatro reais por dia, por presença; no segundo curso que eu fiz, 

ele aumentou. Porque antes, o Pronatec, fornecia alimentação e no outro 

curso seguinte, semestre seguinte, eles retiraram e preferiram pagar em 

espécie. Os recursos eram suficientes, no meu caso aqui, era até uma renda 

mais extra, porque como eu já era bolsista pelo instituto aqui no curso que eu 

fazia que era Manutenção e Suporte, essa bolsa veio como uma grana a mais, 

vamos dizer assim. E quando passou a ser R$ 8,00, tinha mês, quando 

pegava cinco semanas, era R$ 180,00 – R$ 200,00 com a presença e era um 

atrativo a mais, porque muita gente vinha. Tinham muitos que faziam só 

pensando na questão financeira e tal, mas tinha muita gente que veio pra cá e 

fez esse curso e hoje a gente vê no comércio de Picuí. Na economia foi um 

investimento. Hoje a gente vê que depois do Pronatec, saíram muitos 

trabalhadores que se tornaram vendedores e ta no mercado e se qualificou. O 

Pronatec não foi um gasto e sim um investimento. 

Beneficiário 1 

 

Só o auxílio que saiu depois, com atraso. Mas, tirando isso, recebíamos de 

qualquer jeito, então não atrapalhava. O atraso no auxílio não comprometia o 

estudo, porque quem quer estudar ta ali porque quer estudar e o auxílio é um 

complemento, um incentivo. Se você mora no centro e quer um dinheiro pra 

pegar um mototáxi, porque o centro é um pouquinho distante, ajuda né? 

né.mesmo que não tivesse a bolsa eu iria frequentar. 

Beneficiário 2 

A bolsa não sei exatamente o valor. O importante do Pronatec era ensinar, 

passar o conhecimento técnico e profissionalizante. Apesar de que eu acho 

que isso não acontecia muito. A bolsa era uma consequência. A bolsa 

atrasava muito, as pessoas reclamavam demais. Até o final do programa, 

houveram muitos atrasos. 

Beneficiário 3 

 

 

   

 Sobre os recursos materiais disponibilizados para a realização dos cursos do Pronatec, 

a percepção dos beneficiários foi positiva em relação ao fornecimento de material didático, 

fardamento e infraestrutura da instituição.  

 

O material didático era disponibilizado no começo do curso. Uma mochila, 

uma garrafinha, tinha fardas também do instituto, uniformização e o material 

didático: caderno, o material para os trabalhos em si. A estrutura, aqui, a 

biblioteca e os laboratórios de informática, eram cedidos também. Quem era 

aluno do Pronatec tinham quase os mesmos direitos, aqui dentro da 

instituição, como alunos regularmente matriculados nos outros cursos. 

Beneficiário 1 

 

A infraestrutura, a gente utilizava as instalações aqui do IF e não tem o que 

reclamar. Sala com ar-condicionado, carteiras novas, instalações perfeitas, 

material didático (...). Não sei exatamente o que eles teriam tanto a oferecer, 

mas o que foi dado, foi o suficiente. A gente não pagava nada. Não precisava 
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pagar apostila, tudo era fornecido. Fardamento, também. Lanche. 

Beneficiário 3 

 

A etapa de articulação com políticas públicas de trabalho e emprego consiste na 

articulação das instituições demandantes e ofertantes, para o acesso dos beneficiários às 

políticas de trabalho, emprego e renda, como acesso ao microcrédito, economia solidária, 

micro empreendedorismo individual e intermediação de mão-de-obra com mercado de 

trabalho.  

Essa articulação é uma das atribuições do orientador e, segundo relatos de técnicos e 

dos beneficiários, este aspecto era deficitário no Campus Picuí do IFPB. Essa deficiência é 

colocada pelos técnicos como fruto do número reduzido de profissionais e de uma curta carga 

horária dedicada ao programa, já que o trabalho no Pronatec ocorria além da carga horária de 

trabalho dos servidores. Outro motivo colocado pelos técnicos para esse déficit, foi a 

inexistência de processo de capacitação, fato que levou aos profissionais não terem sequer 

dimensão da responsabilidade que tinham com a articulação do Pronatec com as políticas de 

trabalho e emprego.  

  

Na verdade, o programa é um ensino profissionalizante, só que é muito 

rápido. Não dá pra, de fato, você sair profissional. Por exemplo, o curso que 

eu fiz foi Assistente Administrativo, e embora eu tivesse uma certa 

experiência, porque já tinha trabalhado um pouco na área, mas assim não dá 

pra formar. Embora todo conteúdo fosse dado. O ideal era que tivesse um 

estágio para que pudessem praticar o que está aprendendo. Ai essa parte não 

houve. A gente via apenas a teoria. Mas assim, era passado tudo, só que não 

dá para você dizer que é profissional daquela área. O curso tinha o quê, 4 

meses?  É tanto que muita gente ia por causa da bolsa, a gente sabe, do 

lanche, tanto é que muita gente, depois que lanchava, ia embora. Era pouca 

gente interessada de fato. Eu aproveitei ao máximo. 

Beneficiário 3 

 

(...) Nós tínhamos a função de atender aos professores e aos alunos e, 

principalmente, atender aos alunos para que eles pudessem adentrar o 

mercado de trabalho. Essa função deixou até um pouco a desejar, tendo em 

vista o número reduzido da equipe e talvez até a falta dessa capacitação. Eu 

só fui descobrir mais sobre essa responsabilidade a medida em que o tempo 

foi passando e eu fui conhecendo mais o Pronatec. 

Técnico 1 

 

 

 No que se refere aos recursos humanos existentes no processo de implementação do 

Pronatec no Campus Picuí, os gestores consideram esse aspecto como positivo, ressaltando 

apenas a quantidade insuficiente de pessoal em alguns momentos da implementação. 
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Em relação a recursos humanos nós trabalhamos muito. Por exemplo, no 

curso de pedreiro, as aulas práticas eram realizadas a noite e também aos 

sábados e domingos. Então nós tivemos um trabalho imenso, nos   

revezando, para acompanhar as aulas. Nesse período o recurso de pessoal foi 

insuficiente. Mas depois o programa se ampliou e outras pessoas foram 

contratadas (...). Eu costumava dizer que o Pronatec era uma escola dentro 

da escola. Todo o processo de inscrição, matrícula, folha de ponto, projetos 

pedagógicos, tudo isso nós tínhamos que fazer. Então, controlar a 

distribuição de lanches; a frequência de alunos, pois o pagamento dos 

auxílios eram correspondentes a frequência, então era um trabalho muito 

minucioso. 

Gestor 1 

 

Tinha uma equipe muito capacitada, que vestia a camisa e fazia no programa 

o que realmente precisava que fosse feito. 

Gestor 2 

 

Os recursos humanos utilizados no programa eram altamente capacitados, a 

começar pela equipe gestora, que, com exceção dos Coordenadores 

Adjuntos, eram selecionados entre os servidores do próprio Campus, sejam 

eles docentes ou técnico-administrativos. 

Gestor 3 

 

 

 A percepção de que os recursos humanos era um aspecto positivo na implementação 

do Pronatec no Campus Picuí também é compartilhada pelos técnicos do programa, com a 

mesma ressalva de que em alguns momentos, sobretudo no início, o número de profissionais 

era insuficiente.  

 

Os recursos humanos, hoje principalmente, se fossemos ver, eles são 

suficientes para a instituição. No início quando a gente começou, era apenas 

uma supervisora, uma orientadora, uma coordenadora, então era uma equipe 

pequena para uma demanda muito grande de cursos. A gente tinha que ter, 

por exemplo, para cada três cursos, de preferência, um orientador e um 

supervisor para que o acompanhamento pudesse ser melhor. No início era 

essa equipe pra tudo. Mas com o passar do tempo, foram chegando os 

recursos e a equipe foi melhorando, então, no tempo que eu estive no 

Pronatec, a equipe sempre foi muito boa e sempre se respeitou muito essa 

questão de três cursos para um orientador e supervisor. Acredito que 

funcionava muito bem. Essa equipe conseguia alcançar bons resultados, na 

medida em que a gente se voltava mais para esses cursos em que a gente 

estava acompanhando, a gente podia ver que o número de evasão era menor. 

Os professores estavam mais preparados e tínhamos mais tempo para 

orienta-los com relação a atuação os cursos.  

Técnico 1 

 

Inicialmente, eram poucas pessoas para executar muitas atividades, e 

diversas atividades também, não só no volume, mas eram atividades bem 

diversas. E como eu disse, a equipe era bastante comprometida. Depois, o 

número de pessoas foi crescendo e foi facilitando o trabalho. 

Técnico 2 
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Acredito que o número de pessoas era suficiente desde que todo mundo 

fizesse as suas contribuições para o trabalho, que conseguissem dar conta do 

trabalho. Não me lembro do número exato, mas a gente conseguia manter 

esse ritmo mesmo com pessoas que trabalhavam dois, três dias na semana. 

Às vezes, quando faltava gente, alguém precisava sair da sua função para 

cobrir outra função, mas dava pra manter tudo funcionando tranquilamente.   

Técnico 3 

 

 No que se refere à percepção dos beneficiários sobre o trabalho realizado por técnicos 

e professores durante a implementação do programa, os relatos sugerem satisfação por parte 

dos beneficiários, com ressalva apenas para a ausência de professores em alguns momentos. 

 

No primeiro período, foi bem regular a presença dos professores, não teve 

muita falta. No segundo teve algumas, como algumas disciplinas que alguns 

professores que não moravam aqui ou que tinha outros empregos e aqui era 

mais um complemento. E tinha alguns problemas de falta, mas nada que 

venha a ocorrer grandes danos durante o curso. E sobre os funcionários, a 

coordenação do Pronatec era presente, sempre quando a gente procurava, 

estava.  

Beneficiário 1 

 

Todos são excelentes, com experiência e ensinam super bem. A gente 

entende e se não entende, eles insistem para que a gente possa aprender. Eu, 

sinceramente, não tenho o que falar. São todos ótimos. Profissionais mesmo. 

Beneficiário 2  

 

Com os técnicos era meio distante. A princípio, a gente era atendido 

direitinho, foi apresentado para todo mundo. O que a gente precisasse, podia 

procurar. Só que não havia necessidade. Tudo ocorria bem.  

Beneficiário 3 

  

Os Sistemas Logísticos e Operacionais englobam uma amplitude de aspectos que 

precisam ser avaliados individualmente. No Quadro 14 consta uma síntese dos aspectos que 

merecem destaque na avaliação desse sistema.  

 

Quadro 14 – Síntese da Avaliação dos Sistemas Logísticos e Operacionais 

 

SISTEMAS LOGÍSTICOS E OPERACIONAIS 

Fragilidades Potencialidades 

 Atraso no repasse dos Recursos 

Financeiros e consequente atraso no 

pagamento de Técnicos, Professores, 

Fornecedores e dos auxílios dos 

beneficiários, o que comprometia a 

 Quantidade de recurso orçamentário 

suficiente para realização das atividades 

do programa. 

 Descentralização dos Recursos 
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execução das atividades do programa. 

 Atrasos nos procedimentos de compra de 

material, devido a falhas no 

planejamento e ausência de pessoal 

qualificado para os processos de compra. 

 Rigidez nas normas de utilização dos 

recursos do Pronatec e impossibilidade 

de adquirir material permanente. 

 Problemas na gestão de contrato de 

prestação de serviço de fornecimento de 

refeições. 

 Deficiência na articulação do Pronatec 

com as políticas públicas de trabalho e 

emprego. 

 Insuficiência de Recursos Humanos em 

alguns momentos do processo de 

implementação. 

 O vínculo dos professores como 

“prestadores de serviços”, lecionando 

apenas as disciplinas do curso para o 

qual foi selecionado, pôde interferir na 

qualidade do trabalho realizado. 

Orçamentários, possibilitando alguma 

autonomia aos gestores locais. 

 Percepção positiva dos beneficiários 

quanto os recursos materiais, humanos e 

infraestrutura disponibilizados no 

programa. 

 Comprometimento dos trabalhadores do 

programa. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Apesar da quantidade de recursos orçamentários disponibilizados serem considerados 

como suficientes pelos gestores do Pronatec, o atraso no repasse dos recursos financeiros 

prejudicou a execução do Programa. Draibe (2001) coloca que é importante verificar nesse 

subsistema tanto se os recursos disponibilizados eram suficientes, quanto se esses recursos 

chegam no prazo adequado onde devem chegar. De todo modo, o planejamento e a 

capacitação para a compra de materiais poderiam contribuir para entrega dos materiais aos 

beneficiários em tempo hábil.  

 Outro ponto importante é a impossibilidade de aquisição material permanente com os 

recursos do Pronatec. Isso revela o caráter temporário do programa, no sentido em que não 

prevê investimentos numa estrutura que garanta de forma contínua e permanente a 

qualificação profissional das pessoas em suas localidades.  

 A falta de articulação com as políticas de emprego e renda também é um fator que 

compromete o alcance do objetivo do programa, de estimular a articulação das políticas de 
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educação profissional e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. Os cursos 

ofertados deveriam ter maior relação com os arranjos produtivos locais e deveriam 

proporcionar mais orientações aos beneficiários para a inserção no mercado de trabalho ou em 

atividades de geração de renda.  

  

5.7 SISTEMAS INTERNOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Os procedimentos internos de monitoramento e avaliação realizados durante a 

implementação também devem ser compreendidos na realização das avaliações externas 

(Draibe, 2001). No caso do Pronatec no Campus Picuí, foi relatado pelos gestores e pelos 

técnicos a realização de um acompanhamento, por parte do MEC, dos relatórios gerados 

através do SISTEC, com informações sobre quantidade de vagas ofertadas, quantidade de 

alunos matriculados e quantidade de concluintes. 

 

Na verdade, existia um sistema, chamado SISTEC, onde essas informações 

eram colocadas. O sistema era alimentado, informando a quantidade de 

pessoas evadidas, quantos concluíram também. Mas assim, metas, que eu 

esteja lembrada, não tinha não, eles tinham esses dados através do sistema, 

mas eu não sei como eram analisados. Nunca recebemos um feedback oficial 

de como foi o desenvolvimento do programa no tempo em que estive 

participando.  

Técnico 3 

 

Outros procedimentos avaliativos eram realizados pela Coordenação Geral do 

Pronatec no IFPB. O critério mais considerado nessa avaliação era a utilização dos recursos 

financeiros: quantidade dos recursos disponibilizados; conformidade na utilização dos 

recursos, dentro dos padrões estabelecidos nas normas do programa e a quantidade de recurso 

não utilizada e devolvida ao FNDE. 

 

A gente tinha que realizar relatórios a cada final de ano. Nós fazíamos esses 

relatórios das atividades, quantos cursos foram ofertados, o que foi pago (...) 

O critério mais avaliado era a questão financeira. Do quanto tinha sido 

disponibilizado, do quanto foi pago, do quanto sobrou e isso tinha que está 

muito bem definido. A questão financeira era o que mais pesava em termos 

de cobrança, fiscalização. A gente recebe os recursos em função dos 

planejamentos dos cursos e números de alunos. Se a gente deixasse de 

executar algum curso, era um ponto negativo, pois era um dinheiro que foi 

liberado e não foi utilizado e certamente esse dinheiro faltaria em outro 

lugar. Então, por isso era necessário um bom planejamento. 

Gestor 1 
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Até onde tenho conhecimento a avaliação do programa era feita de duas 

formas: uma era a aplicação de questionários junto aos discentes, ao final de 

cada disciplina, no sentido de avaliar o desempenho da equipe gestora e a 

atuação dos docentes do programa; e outra era avaliação da execução 

orçamentária do programa no Campus Picuí, o que era feita pela Reitoria do 

IFPB, visando o controle da legalidade dos atos praticados pela equipe 

gestora e a eficiência na aplicação dos recursos.  

Gestor 3 

 

A avaliação do programa via o Campus é feita pelos coordenadores, e esses 

coordenadores tendem a cumprir as metas estipuladas pela coordenação 

geral que fica em João Pessoa, no nosso caso. A gente tendia a manter todos 

os protocolos adequadamente, no caso, pegar certificados, colocar o nome da 

pessoa que recebeu, livro de atas, pegar a frequência, sempre colocar nos 

programas do Governo federal via web, abastecendo esses dados em relação 

a falta de alunos, se aquele aluno está assistindo aula, porque ele não está 

assistindo, se ele teve algum problema, não pode mais ir, se ele recebe ou 

não a bolsa.  

Técnico 2 

 

 

Também foi mencionada a utilização de um procedimento de avaliação das disciplinas 

ministradas e do trabalho da equipe administrativa. Eram aplicados formulários com os 

beneficiários ao final das disciplinas para avaliação dos professores, sobre questões didáticas, 

metodologia utilizada, relacionamento, compromisso, etc. Ao final do curso, também eram 

aplicados formulários para avaliação do trabalho realizado pela equipe administrativa, 

abordando questões de disponibilidade para atendimento de demandas, organização, 

infraestrutura, etc. 

 

Em relação a avaliação do programa, a gente sempre fazia no final das 

disciplinas e do curso. Quando o professor terminava a disciplina, passava-se 

nas salas para que os alunos preenchessem uma avaliação sobre aquele 

professor na disciplina e sobre o seu desempenho enquanto aluno. Era feito 

esse tipo de avaliação e no final do curso, os alunos também avaliavam a 

atuação do supervisor do curso e do orientador do curso. Eram essas 

avaliações que eram feitas. Mas essas avaliações nunca foram utilizadas. 

Eram feitas, mas eram apenas arquivadas e nunca foram computadas, para 

que pudéssemos passar para os professores como eles foram avaliados, para 

que eles pudessem melhorar. Também não houve, por parte da coordenação 

geral do Pronatec, nenhum critério de avaliação mais ampla do programa.  

 

Técnico 3 

 

Apesar dos beneficiários fornecerem dados sobre o desempenho dos professores e da 

equipe administrativa, esses dados não eram utilizados em um processo de avaliação interno, 

ou discutidos com a equipe ou com os professores. A não utilização das informações sobre 
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desempenho, fornecidas pelos beneficiários, foi justificada pelo fato dos professores serem 

selecionados para lecionar apenas algumas disciplinas (cada Edital de seleção permite a 

inscrição em no máximo 3 disciplinas), o que muitas vezes impedia a continuidade e 

aperfeiçoamento do trabalho do docente, pois não era mantido um vínculo com o programa. 

De todo modo, não fazia sentido a aplicação do formulário sem a devida utilização das 

informações alcançadas. 

Muitas vezes o vínculo dos professores com o programa não continuava após o 

término da disciplina e da consequente avaliação. A equipe, por sua vez, era permanente, no 

entanto os dados de desempenho fornecidos pelos beneficiários também não eram utilizados 

para uma avaliação interna do trabalho realizado. Em todo o período de implementação do 

Pronatec no Campus Picuí não houve desligamento de professores ou técnicos por baixo 

desempenho.  

Os beneficiários, por sua vez, percebiam que as informações contidas nos formulários 

de avaliação respondidos, eram utilizadas para o aperfeiçoamento do programa. A própria 

gestão do programa reconheceu a não utilização das informações de forma ideal, no entanto 

cita a situação de aproveitamento de professores para lecionar outras disciplinas, sendo a 

avaliação por parte dos alunos um dos pontos a serem considerados para o aproveitamento. O 

aproveitamento de professores ocorria quando os editais de seleção não tinham candidatos 

aprovados em determinadas disciplinas, sendo o professor aprovado em disciplina de áreas 

correlatas, convidado a ministrar uma outra disciplina. 

 

Em toda disciplina passava um questionário, algumas questões voltadas à 

infraestrutura, qualidade, assiduidade dos professores nas aulas e o 

comprometimento em participar. 

Beneficiário 1 
 

Era um questionário com vários itens e você ia classificando com letras, A 

era ótimo, B era Bom e aí ia diminuindo. Aí tinha vários itens, se o professor 

deu o conteúdo, se fazia as aulas serem mais interativas, o material que ele 

passava. Acredito que as avaliações eram usadas. A dos professores só eram 

feitas no final do curso, e por isso acho que eram usadas para as outras 

turmas. Mas, eles perguntaram se o lanche era bom, os alunos se queixaram 

e daí foi trocado. Era bem rigoroso. O que a gente dissesse, era válido. 

Beneficiário 3 

 

Os resultados da avaliação costumavam ser utilizados, não com tanta 

frequência quanto deveria. Por exemplo, uma vez tivemos que fazer um 

reaproveitamento de professores. Então, um dos critérios utilizados era uma 

avaliação positiva por parte dos alunos. 

Gestor 2 
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A instituição parceira demandante também relatou não participar de nenhum 

procedimento avaliativo ou de monitoramento do programa. Também não existia por parte da 

Instituição Parceira Demandante, nenhum acompanhamento dos beneficiários que foram por 

ela mesma selecionado.  

 

Não existe nenhum monitoramento da nossa parte, só se foi da parte do IF, 

mas nunca nos foi solicitado nada neste sentido. Nós ficamos responsáveis 

apenas para a pré-matrícula e seleção. 

Parceiro 1 

 

Quanto aos Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação, destacam-se os 

seguintes pontos que constam no Quadro 15.   

 

Quadro 15 – Síntese da Avaliação dos Sistemas Internos de Monitoramento e 

Avaliação 

 

SISTEMAS INTERNOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Fragilidades Potencialidades 

 Inexistência de uma estratégia de avaliação 

do programa, que envolvesse gestores, 

técnicos, professores, beneficiários e 

parceiros. 

 Procedimentos avaliativos esporádicos e 

sobre questões pontuais, focados nos 

procedimentos e não nos resultados. 

 Má utilização das informações 

disponibilizadas pelos beneficiários sobre 

o desempenho dos professores e da equipe 

administrativa. 

 Possibilidade de feedback dos 

beneficiários quando aos serviços 

oferecidos no programa. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A inexistência de uma estratégia de avaliação bem definida e a má utilização dos 

dados obtidos através dos procedimentos avaliativos realizados, consistiram em fragilidades 

importantes verificadas nos Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação. Segundo Silva 

e Silva (2001), no Brasil, a avaliação de programas sociais ainda é restrita ao mero controle de 

gastos, conforme pôde ser verificado também no caso do Pronatec no Campus Picuí.  A 

preocupação com a conformidade na utilização dos recursos públicos é importante sim, 
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porém, ao considerar variáveis contextuais e processuais na implementação das políticas 

públicas, é possível identificar pontos críticos e intervir de maneira assertiva, otimizando os 

processos e os resultados alcançados. Segundo Draibe (2001) as avaliações internas durante o 

processo de implementação são realmente raras, restringindo-se a examinar os registros 

administrativos e coletando opiniões dos agentes implementadores. 

Por outro lado, se faz importante destacar o aspecto positivo de existir um canal no 

qual os beneficiários do programa possam fornecer informações sobre os serviços prestados. 

No entanto, as informações disponibilizadas pelos beneficiários precisam ser utilizadas num 

processo avaliativo mais amplo, que precisa ser previamente definido.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A avaliação do processo de implementação do Pronatec no Campus Picuí, realizada 

através do modelo teórico-metodológico da Anatomia Geral do Processo de Implementação, 

demonstrou a complexidade do processo de implementação, considerando principalmente a 

diversidade do público de beneficiários atendidos, as peculiaridades do programa 

implementado numa instituição que já possuía uma tradição na oferta de educação 

profissional e a especificidade do vínculo que possuíam os agentes implementadores. 

 A estratégia de implementação do Pronatec se caracterizou como uma imposição do 

MEC às unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, não havendo no 

Campus Picuí, uma preparação adequada para o processo de implantação do programa. No 

entanto, destaca-se a capacidade institucional do IFPB para a implementação do Pronatec, 

considerando a tradição que possuem na educação profissional, infraestrutura e recursos 

humanos. 

 No que se refere ao Sistema Gerencial e Decisório, verificou-se como fragilidade a 

percepção dos gestores do Campus Picuí de que o programa foi uma imposição, estabelecida 

pelo MEC à toda Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e na Reitoria do IFPB 

aos Campi. Como potencialidades desse subprocesso identificou-se a percepção por parte dos 

gestores de certo grau de autonomia da Coordenação Adjunta local; de qualidade no suporte 

operacional, oferecido pela Coordenação Geral do Pronatec no IFPB e; da qualificação e 

compromisso dos profissionais envolvidos no programa. 

 Os Processos de Divulgação e Informação foram deficientes, considerando que o 

grupo de beneficiários que possuía informações sobre a oferta de cursos e o grupo de 

profissionais que possuía informações sobre as vagas ofertadas para técnicos e professores, 

eram restritos, alcançando-se um número limitado de beneficiários e de candidatos às funções 

de agentes implementadores do programa. Como ponto positivo constatou-se a adequação dos 

meios de comunicação à realidade local, com a utilização das rádios da cidade e das redes 

sociais para divulgação dos cursos. 

 As deficiências dos Processos de Divulgação e Informação comprometeram 

diretamente os Sistemas de Seleção do Pronatec no IFPB – Campus Picuí. No entanto, parece 

salutar a ocupação das vagas de agentes implementadores através da realização de processos 

seletivos com critérios objetivos, ao mesmo tempo considerando a importância da didática 

nos processos seletivos para professores. A realização dos procedimentos de seleção dos 

beneficiários pela instituição parceira demandante, a qual é a responsável no município pela a 
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administração e execução das políticas de assistência social, também é um ponto considerado 

positivo, tendo em vista o know-how que a instituição possuía.  

 As potencialidades dos Sistemas de Seleção dos agentes implementadores do Pronatec 

no Campus Picuí garantiram, de forma geral, a seleção de profissionais capacitados e com 

alguma experiência para a execução das atividades do programa. Porém, a inexistência de 

uma estratégia de capacitação para gestores, técnicos, parceiros e professores é uma 

fragilidade importante observada nos Sistemas de Capacitação. 

 As fragilidades nos Sistemas de Capacitação, por sua vez, comprometeram os 

Sistemas Logísticos e Operacionais, no sentido em que os agentes implementadores não 

possuíam as competências necessárias para a realização dos procedimentos de compra de 

material e não conseguiram fazer uma articulação entre o Pronatec e as demais políticas de 

trabalho e renda, fator que é um dos objetivos do programa, tão importante para o efetivo 

impacto na vida dos beneficiários. Também como fragilidades dos Sistemas Logísticos e 

Operacionais apresentou-se o atraso no repasse dos recursos financeiros, comprometendo o 

pagamento dos profissionais e dos auxílios aos beneficiários, importantes para viabilizar a 

permanência dos profissionais e alunos no programa; a rigidez nas normas de utilização dos 

recursos do Pronatec e a impossibilidade de aquisição de material permanente. Como 

potencialidades dos Sistemas Logísticos e Operacionais destacam-se a quantidade de recursos 

orçamentários destinados a execução dos cursos; a descentralização dos recursos e dos 

processos decisórios, proporcionando certo grau de autonomia aos gestores locais; 

comprometimento dos agentes implementadores e a percepção positiva, por parte dos 

beneficiários, sobre os serviços prestados no programa. 

 Sobre os Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação, verificou-se a inexistência 

de uma estratégia de avaliação do programa; a realização apenas de procedimentos de 

auditoria, com foco nos procedimentos e não nos resultados e a quase inutilização das 

informações disponibilizadas pelos beneficiários sobre o desempenho dos professores e 

equipe administrativa. No entanto, considera-se a possibilidade de feedback por parte dos 

beneficiários quanto aos serviços recebidos no programa, como um ponto positivo.  

 Apontadas algumas fragilidades em cada um dos Sistemas e Processos da 

Implementação do Pronatec no Campus Picuí do IFPB, sugere-se algumas medidas que, 

oportunamente, poderiam contribuir para o melhoramento do processo de implementação e, 

consequentemente, dos resultados alcançados pelo programa. 

 Realização de uma busca ativa dos beneficiários, garantindo o alcance do público alvo 

do programa, que muitas vezes pela condição de vulnerabilidade social e de não familiaridade 
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com processos formais de educação, não têm dimensão do direito que possuem de acesso ao 

programa; 

 Ampliação dos processos de divulgação sobre os Editais de Seleção ao público externo 

ao IFPB, realizando a divulgação em Instituições de Ensino Superior e Técnico, em empresas 

com atividades nas mesmas áreas dos cursos e entre os profissionais das prefeituras do muni-

cípio de Picuí e das cidades circunvizinhas; 

 Definição de uma estratégia de capacitação, destinada aos gestores, parceiros, técnicos 

e professores, apresentando os objetivos do programa, as atribuições de cada um dos atores 

envolvidos e os procedimentos a serem adotados; 

 Definição de uma estratégia de avaliação interna, que permita a identificação de entra-

ves e intervenções adequadas.  

O estudo proporcionou ainda, embora que de forma limitada, uma compreensão sobre 

o processo de implementação de um importante programa de educação profissional no Brasil, 

utilizando-se especificamente de uma metodologia de avaliação desenvolvida no país por 

Draibe (2001). 

 Verifica-se também, através deste estudo, a necessidade de avaliação da 

implementação do Pronatec em outras instituições, tanto congêneres, como outras unidades da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, quanto distintas, como as instituições 

do Sistema S (Senac, Sesc, Senai, Sesi, etc.) ou Universidade Privadas. Dessa forma, será 

possível realizar estudos comparativos da implementação em diferentes contextos. Os 

aspectos avaliados também não contemplam toda a diversidade de questões a serem 

observadas no processo de implementação, apenas são como uma fotografia, gerada através 

de uma lente que evidencia determinados pontos, em detrimento de outros.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA – PPGP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E 

EMPREGO (PRONATEC): um estudo de caso”, que tem como objetivo avaliar a implementação 

do Pronatec no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB – Campus 

Picuí. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista. Sua identidade será 

protegida pelo anonimato. A participação nessa pesquisa não oferece riscos a sua integridade 

física, no entanto, eventualmente, poderá haver algum constrangimento em responder algumas 

questões que dizem respeito às atividades realizadas no Pronatec.  

Participando da pesquisa você estará contribuindo para a realização de um estudo 

avaliativo sobre a implementação do Pronatec, o qual poderá contribuir para o aperfeiçoamento 

das ações desenvolvidas no programa.  

Para participar da pesquisa você não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Em qualquer momento você poderá suspender a sua participação na 

pesquisa, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Você receberá uma via deste termo, com os dados do pesquisador, podendo tirar suas 

dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou em qualquer momento.  

 

Thiago da Silva Laurentino 

Pesquisador – Mestrando do Programa de Pós-graduação em Gestão Pública da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Jomária da 

Mata de Lima Alloufa 

E-mail: thiagopsic@yahoo.com.br / Telefone: +55(84) 99614-2197 

Campus Universitário, Lagoa Nova – CEP 59.078-970 – Natal/RN 

Site: www.posgraduacao.ufrn.br//ppgp 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador pretende investigar e porque precisa da minha colaboração, 

e compreendi a explicação. Dessa forma, eu concordo em participar da pesquisa, ciente que não 

vou ganhar nada e que posso suspender minha participação quando quiser. 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Assinatura do Participante      Assinatura do Pesquisador 

 

 

________________________ , _______ de _________________________de 2016 

 

mailto:thiagopsic@yahoo.com.br
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=5679


93 

 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista com Gestores 

 

1) Como ocorreu o processo de implantação do Pronatec no Campus Picuí? 

 

2) Como se organiza a estrutura hierárquica do Pronatec no Campus Picuí? 

 

3) Quais são as funções existentes no Pronatec e o perfil de quem as ocupa? 

 

4) Como ocorre o processo de definição dos cursos ofertados? 

 

5) Como funcionam os processos de Divulgação do Pronatec no Campus Picuí? 

 

6) Como são selecionados os beneficiários? 

 

7) Como são selecionados os técnicos e professores que compõem o programa? 

 

8) Como ocorre o processo de Capacitação dos técnicos e professores que compõem o 

Programa? 

 

9) Como ocorre o Monitoramento e a Avaliação do Programa? 

 

10) Comente sobre os recursos humanos, materiais e orçamentários que são 

disponibilizados/existentes para a execução do programa. 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista com Técnicos e Professores 

 

Identificação: 

 

(     ) Técnico    (     ) Professor 

 

1) Comente sobre o processo de seleção para atuar no Pronatec. 

 

2) Comente sobre o processo de treinamento/capacitação para a atuação no Pronatec. 

 

3) Como ocorre o processo de Monitoramento e a Avaliação do Programa?  

 

4) Comente sobre os recursos humanos e materiais que são disponibilizados/existentes para a 

execução do programa. 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista com Parceiros 

 

1) Como ocorreu o a parceria entre a sua Instituição e o IFPB – Campus Picuí para a execução 

do Pronatec? 

 

2) Como ocorre o processo de definição dos cursos a serem ofertados? 

 

3) Como funcionam os processos de Divulgação dos Cursos do Pronatec no Campus Picuí? 

 

4) Como são selecionados os beneficiários? 

 

5) Como ocorre o processo de Monitoramento e a Avaliação do Programa? 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista com Beneficiários 

 

 

1) Como você tomou conhecimento sobre os cursos do Pronatec no Campus Picuí? 

 

2) Como você foi selecionado para participar de um curso do Pronatec? 

 

3) Como ocorreu o processo de Avaliação do Pronatec? 

 

4) Descreva sobre o trabalho realizado pelos funcionários e professores do Pronatec?  

 

5) Fale sobre recursos disponibilizados para realização dos cursos? 

 

 


