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Os debates em torno dos eixos temáticos propostos na 1ª Conferência Nacional 
de Educação Profissional e Tecnológica foram subsidiados pelo Documento-Referência 
o qual foi elaborado a partir das propostas e considerações aprovadas nas Con-
ferências Estaduais. 

Visando a uma maior objetividade do processo de análise por parte dos dele-
gados, a Comissão Organizadora Nacional do evento fez modificações no Docu-
mento-Referência agrupando as propostas com conteúdos análogos ou variantes 
que foram denominadas de “propostas aglutinativas ou novas”.

O resultado dos debates ocorridos durante a 1ª CONFETEC, respaldado pe-
las votações nos Grupos de Trabalho e em seguida pela Plenária Final, traduz o 
sentimento dos participantes em relação aos desafios da Educação Profissional 
e Tecnológica numa perspectiva de uma educação pública de qualidade para 
todos e todas.

É importante esclarecer que alguns Eixos Temáticos não tiveram todas as suas 
propostas aprovadas na Plenária Final, dada a exigüidade do tempo. Sendo as-
sim, elas foram aprovadas nos Grupos Temáticos e não apreciadas pela Plenária 
Final. Na ocasião, foi decidido que todas seriam encaminhadas no presente do-
cumento.

Na revisão lingüística das Propostas Aprovadas e das Propostas não Apreciadas, 
optou-se pela manutenção da autenticidade dos pontos de vista e, portanto, pela 
integralidade do texto, a fim de se manter as “vozes” dos diversos atores. Sendo 
assim, apenas foram feitas correções de cunho ortográfico.



315

Propostas Aprovadas

 Concretizar políticas públicas de inclusão social orientadas pelas diretrizes 
da educação especial e da educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, garantindo a capacitação de recursos humanos, o encami-
nhamento para o trabalho, as condições de acessibilidade, acesso e permanência, 
inclusive das pessoas com necessidades especiais.

 Implementar políticas de Educação Profissional e Tecnológica nos níveis 
federal, estadual e municipal, integrados à educação de jovens e adultos em to-
dos os sistemas de ensino, nas modalidades presencial e a distância, pautados em 
diagnósticos socioeconômicos e culturais da realidade local.

 Democratizar e assegurar a oferta de Educação Profissional e Tecnológi-
ca, possibilitando acesso e permanência aos cursos e programas (formação inicial 
e continuada dos trabalhadores/EP Técnica de Nível Médio/EP Tecnológica de 
Graduação e Pós-graduação) para todos os segmentos sociais.

 Promover estratégias adequadas para atuação da EP no atendimento às 
famílias inseridas em programas de assistência social, como o Bolsa-Família e o 
PETI.

 Formular políticas de educação continuada para a população rural com base 
em propostas pedagógicas, respeitando a sua realidade, considerando o modelo 
da pedagogia da alternância.

Ampliar a interiorização da Educação Profissional e Tecnológica por meio da 
inserção de Centros de Qualificação Profissional nas comunidades.

Estabelecer programas de descentralização/expansão geográfica da Educa-
ção Profissional e Tecnológica, inclusive com unidades móveis de formação pro-
fissional e/ou temporárias por instituições públicas e privadas.

 Fortalecer a infra-estrutura existente nas instituições que oferecem Educa-
ção Profissional e Tecnológica, ampliando o número de vagas ofertadas, prefe-
rencialmente no horário noturno, para atender a demanda de jovens e adultos 
trabalhadores, com a criação de mecanismos para permanência do aluno.

Promover e fortalecer as relações entre os vários segmentos da sociedade por 
intermédio dos Fóruns Estaduais e Nacional em Defesa da Escola Pública, de se-
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minários nacionais, estaduais e municipais de Educação Profissional e Tecnológica 
e de outros eventos, integrando representantes de trabalhadores, de empresas, de 
instituições de ensino públicas e privadas, de entidades de classe, de organizações 
sindicais, estudantis e não-governamentais.

 Realizar encontros regionais, estaduais e nacionais para intercâmbio, ava-
liação, revisão e elaboração de propostas que viabilizem a implementação e am-
pliação do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA e demais experiências 
que articulem a educação profissional à ampliação da escolarização.

 Realizar estudos de viabilidade socioeconômica e ambiental, antes de abrir 
novas unidades de ensino em todas as modalidades.

 Implementar Observatórios de Educação Profissional e Tecnológica que 
possibilitem realizar diagnóstico da Educação Profissional e Tecnológica e pesqui-
sas junto ao mercado de trabalho e à sociedade, com a finalidade de tabular suas 
reais necessidades, buscando articular as políticas da EPT às políticas de desen-
volvimento socioeconômico locais, regionais e nacional de geração de emprego, 
trabalho e renda.

 Desenvolver e fortalecer, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, 
ações e/ou programas que incentivem o empreendedorismo social.

 Estabelecer políticas públicas de inclusão social, consoante às vocações re-
gionais, a partir da integração Educação Básica/Educação Profissional e Tecnoló-
gica.

Propostas não-apreciadas

 Implementar políticas educacionais que promovam e fomentem a qualifica-
ção profissional, ensino-pesquisa-extensão e inovação tecnológica com sustenta-
bilidade para o desenvolvimento socioeconômico do país.

Implementar políticas de oferta de cursos de Educação Profissional e Tecno-
lógica em horário integral, visando atender os jovens em situação de risco.

 Ampliar a oferta de vagas nos cursos técnicos de nível médio, estabelecendo 
quotas gratuitas para a população de baixa renda.
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 Desenvolver e implementar políticas de inclusão de egressos dos cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica no mercado de trabalho.

 Elaborar políticas de educação profissional contextualizada para o ensino 
rural, de jovens e adultos, bem como traçar estratégias que assegurem a perma-
nência do homem no campo, buscando o desenvolvimento sustentável.

 Rever as bases conceituais do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia, a fim de que o mesmo não se torne um engessamento na criação de 
novos cursos que contemplem inovações tecnológicas e de demanda social.
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Propostas aprovadas

 Aprovação imediata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Profissional e Tecnológica – FUNDEP.

 Mobilizar esforços para a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP), constituído pela manutenção 
das atuais fontes de financiamento e criação de outras extraídas de fundos e pro-
gramas já existentes, e que municípios, estados e União possam investir em até 5% 
do orçamento destinado à educação em EPT, ou que venham a ser criadas, respei-
tando os dispositivos constitucionais vigentes, com ampla divulgação e discussão 
junto aos gestores das atuais fontes de recursos, fundos e programas, organizações 
da sociedade civil e outros segmentos interessados.

 Instituir, através da Presidência da República, um grupo de trabalho in-
terministerial encarregado de analisar a proposta de criação e implementação 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 
(FUNDEP).

 Proceder ao levantamento e discussão sobre as fontes de recursos, sua des-
tinação e utilização, de maneira a possibilitar a mensuração das disponibilidades 
para destinação à Educação Profissional e Tecnológica, priorizando convênios re-
alizados por órgãos federais, com estados, municípios e entidades privadas, iden-
tificando aqueles que dizem respeito à Educação Profissional, a partir da criação 
de uma comissão multipartite.

 Definir fontes de financiamento e ou parcerias que garantam o processo 
permanente de atualização tecnológica dos centros e escolas de EPT, fundamentais 
para a formação/capacitação dos educandos.

 Que os estados criem fundos estaduais de financiamento para a EPT.

 Definir, por parte dos estados, recursos públicos para a educação profissio-
nal técnica de nível médio por meio da criação de fundos estaduais ou da destina-
ção de recursos orçamentários específicos para tal fim, semelhante aos já existentes 
para graduação.

 Definir o papel do Estado e da sociedade civil na garantia do cumprimento 
da função social das redes com financiamento público.
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 Estabelecer uma política de gestão democrática e transparente dos recursos 
públicos destinados à Educação Profissional e Tecnológica.

 Estabelecer a criação de fóruns permanentes nas instâncias de nível federal, 
estadual e municipal para avaliar, propor e fiscalizar a aplicação dos recursos em 
Educação Profissional e Tecnológica e geração de trabalho e renda.

 Estabelecer mecanismos de acompanhamento na aplicação dos recursos 
públicos nas diversas instâncias do poder público, nas instituições privadas e nas 
comunitárias.

 Promover a articulação entre as secretarias nos estados, municípios, fóruns 
estaduais e entre os diversos ministérios envolvidos com a Educação Profissional 
e Tecnológica, no sentido de proporcionar maiores opções de investimentos.

 Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil na EPT, de 
modo a garantir o seu desenvolvimento para além das instâncias e gestões de go-
verno, tais como: associações, sindicatos, escolas comunitárias, organizações não 
governamentais, Sistemas “S” e Secretarias do Trabalho e da Educação e outras 
vinculadas à Educação Profissional e Tecnológica, desde que comprovem capaci-
dade técnica e pedagógica para atuar com Educação Profissional e Tecnológica.

 Garantir que a oferta pública de EPT seja efetivamente gratuita e de quali-
dade.

 Promover políticas de expansão e fortalecimento da EPT pública, gratuita 
e de qualidade social requerida pela população de jovens e adultos do país, aten-
dendo às demandas produtivas, sociais e locais.

 Criar, ampliar e estabelecer mecanismos de atualização permanente da in-
fra-estrutura dos ambientes de aprendizagem, oficinas de campo, laboratórios e 
bibliotecas das instituições públicas de Educação Profissional e Tecnológica.

 Definir e assegurar recursos específicos para aquisição e manutenção de 
equipamentos, adequação de espaços físicos, produção de material didático e ou-
tros, com vistas à promoção do acesso e da permanência de alunos com necessida-
des educacionais especiais nos cursos de Educação Profissional e Tecnológica.

 Financiar a habilitação pedagógica de professores atuantes na rede pública 
municipal, estadual e federal de educação profissional com redimensionamento 
interno da tabela de custos e financiamento.



An
ai

s 
e 

De
lib

er
aç

õe
s 

- I
 C

on
fe

rê
nc

ia
 N

ac
io

na
l d

e 
Ed

uc
aç

ão
 P

ro
fis

si
on

al
 e

 Te
cn

ol
óg

ic
a

321

 Definir linhas de financiamento para o desenvolvimento de projetos empre-
endedores desenvolvidos pelos alunos das instituições públicas de ensino profis-
sionalizante.

  Renovar o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, com 
garantia de expansão da educação profissional, gratuita e de qualidade, que per-
mita o acesso aos recursos também para a manutenção e qualificação das escolas 
de educação profissional, inclusive para implantação de futuros projetos.

 Criar bolsas de Educação Profissional e Tecnológica destinadas à formação 
de docentes, gestores e trabalhadores da EPT e à capacitação técnica e tecnológica 
de alunos.

Propostas não-apreciadas

 Definir, por parte dos estados, recursos públicos para a formação profissio-
nal, por meio da criação de fundos estaduais ou da destinação de recursos orça-
mentários específicos para tal fim.

 Viabilizar recursos públicos que fortaleçam projetos e ações de organizações 
da sociedade civil, que atendam às demandas socioeconômicas e políticas locais 
no campo da Educação Profissional e Tecnológica, do ponto de vista da sustenta-
bilidade ambiental.

 Unificar, transferindo-os para o MEC, os recursos financeiros destinados à 
Educação Profissional e Tecnológica, oriundos dos diversos Ministérios.

 Determinar que as fontes de recursos do FUNDEP componham-se por re-
cursos públicos de origem governamental.

 Destinação de percentual de recursos oriundos de fundos setoriais para fi-
nanciamento da Educação Profissional e Tecnológica.

 A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional 
(FUNDEP), projeto do Senador Paulo Paim (PL nº 274/2003), com algumas modi-
ficações. Integrado por parte dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, Fust, % sobre folha, dentre outras fontes, com sistemática de distribuição 
equânime e legislação específica, distribuído em função do número de alunos 
atendidos. Ainda, a criação do Fundo Estadual de Financiamento da Educação 
Profissional com a destinação de recursos orçamentários específicos para tal fim, 
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geridos por fundação, possibilitando a manutenção e expansão da oferta de Edu-
cação Profissional.

 Destinar os novos programas isolados e não permanentes de financiamento 
e expansão da EPT, oriundos do governo federal, para as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais que a ministram.

 Incentivar municípios que mantenham a EPT, por meio de convênios que 
garantirão subvenções ou isenções em contribuições de caráter obrigatório (im-
postos).

 Criar as PPPs federais, estaduais e municipais, propiciando a parceria da 
iniciativa privada com o setor público na EPT.

 Canalizar os recursos atualmente destinados a EP nos diferentes órgãos 
para o FUNDEP.

 Promover o gerenciamento tripartite (público, privado e Sistemas “S”). Uti-
lizar recursos provenientes do Fundo para financiamento de vagas no sistema 
privado/comunitário.

 Prever no orçamento da União, a partir de 2007, recursos para a manutenção 
da Educação Profissional e Tecnológica, visando atender à demanda emergencial, 
enquanto não se cria o FUNDEP.

 Criar um Fundo específico para o financiamento da Educação Profissional 
e Tecnológica, alimentado por recursos do FAT e arrecadações fiscais na mesma 
proporção de valores que são destinados (repassados) aos Sistemas “S”, ainda 
que de fontes parafiscais, gestionado nas três esferas de governo por um conselho 
tripartite e paritário.

 Assegurar a execução orçamentária do FUNDEP para a Educação Profissio-
nal e Tecnológica, isentando-o de qualquer possibilidade de contingenciamento no 
seu montante por parte do governo federal.

 Assegurar que os recursos públicos destinados à Educação Profissional e 
Tecnológica sejam investidos exclusivamente em instituições públicas.

 Criar mecanismos para a concessão de bolsas de ajuda de custo para manu-
tenção de alunos na Educação Profissional e Tecnológica.

 Instituir formas de financiamento destinadas à capacitação de professores 
e trabalhadores da Educação Profissional e Tecnológica atuantes em instituições 
públicas.
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 Reativar o Fórum Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, assim 
como criar os Fóruns Estaduais consultivos com a responsabilidade de discutir e 
acompanhar a política e o papel do Estado e da Sociedade Civil na efetivação da 
Educação Profissional e Tecnológica.

 Promover a realização das Conferências de Educação Profissional e Tecno-
lógica Nacional, Estaduais e Regionais, a cada dois anos, financiadas com recursos 
públicos.

 Criar um fórum de discussão entre o setor produtivo e a educação profissio-
nal com objetivo de articular as ações e potencializar as demandas em educação 
profissional.

 Promover a divulgação e objetivos das políticas públicas e cursos ofertados 
em Educação Profissional e Tecnológica.

 Garantir com recursos federais a execução de projetos em andamento, tais 
como: Saberes da Terra, Escola de Fábrica e PROEJA.

 Constituir uma política de financiamento de pesquisa que tenha a Educa-
ção Profissional e Tecnológica como objeto de investigação, prevendo, inclusive, a 
criação de bolsas de produtividade de docentes.

 Implementar mecanismos para restringir a cobrança de cursos nos casos em 
que estes sejam beneficiados por recursos públicos.

 Inserir a Educação Tecnológica como política de Estado e como princípio 
para o desenvolvimento do país.

 Criar um conselho deliberativo do Fundo, composto por membros titulares 
e suplentes, no qual sejam contemplados, proporcionalmente, todos os segmentos 
educacionais.

 Estabelecer mecanismo que possibilite, por parte do Estado, a compra de va-
gas de Educação Profissional na rede de escolas de educação profissional privada.

 Adequar todos os programas de financiamento de Educação Profissional 
Técnica de nível médio para serem acessíveis às escolas das diferentes redes, in-
dependentemente de optarem por oferecer matrícula integrada, concomitante ou 
subseqüente, em relação à articulação com Ensino Médio.

 Garantir a socialização das informações constantes nos relatórios das audi-
torias internas e externas por meio de publicações referentes aos recursos públicos 
e privados aplicados na Educação Profissional e Tecnológica.
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 Aplicar os recursos do FAT prioritariamente na Educação Profissional e Tec-
nológica visando à inclusão social.

 Estabelecer uma política de financiamento de formação continuada de pro-
fissionais (professores, gestores, técnicos, especialistas e funcionários) que atuam 
na Educação Profissional.

 Propor um projeto de financiamento dos cursos técnicos e de qualificação 
profissional básica, com carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas (PRO-
TEC), nos moldes do ProUni.

 Indicar para a Conferência Nacional discussão sobre a definição de índices 
percentuais específicos para financiamento de cada nível: básico, técnico e tecno-
lógico da Educação Profissional.

 Autonomia do Conselho Escolar quanto à fiscalização dos recursos recebidos.

 Desburocratização da utilização das verbas destinadas a EPT.

 Criação de página virtual destinada à prestação de contas no que concerne 
às verbas, sendo disponibilizada a sua consulta sempre que se fizer necessária. (O 
portal disponibilizado deverá incluir informações de recursos do PDRE, das Insti-
tuições Educacionais e de seus parceiros, dos caixas escolares e APAM).

 Criação de micro-empresas pedagógicas voltadas ao gerenciamento da co-
mercialização dos produtos e da prestação de serviços proporcionados pelos Cen-
tros de Educação Profissional.

 Garantir um percentual do FUNDEP para a implantação de Centros de Vo-
cação Tecnológica descentralizados dos grandes centros urbanos e vinculados à 
maior escola de Ensino Médio existente no município.

 Promoção do acesso de alunos com necessidades educacionais especiais de 
acordo com a especificidade do curso.

 Instituir bolsas de estudo, extensão e pesquisa para a EPT pelos governos 
das unidades federadas.
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Propostas aprovadas

 Promover e assegurar a articulação entre os diversos segmentos institu-
cionais, instâncias de governo (federal, estadual e municipal), da sociedade civil 
organizada e instituições ofertantes de EPT, com vistas à integração das políticas 
públicas em prol da EPT, bem como de sua adequação às peculiaridades de âmbi-
to local, regional, nacional e mundial.

 Adotar mecanismos e providências para que as atividades desenvolvidas 
por instituições que atuam com a Educação Profissional e Tecnológica beneficiem 
os interesses públicos, fortalecendo a formação integral e as ações de inclusão 
social, respeitando as diversidades étnicas e culturais.

 Definir claramente a relação entre as modalidades de oferta de Educação 
Profissional e Tecnológica e Educação Básica e Superior.

 Promover a aproximação das modalidades do ensino regular e a EPT, vi-
sando à reformulação curricular do Ensino Básico, oportunizando aos educandos 
vivências práticas de modo a complementar os currículos da EPT para atender às 
necessidades da sociedade.

 Articular as instâncias de governo e da sociedade civil para estabelecer con-
dições de construção, transferência, apropriação e viabilização do acesso aos co-
nhecimentos científicos e tecnológicos que atendam aos interesses da sociedade, 
principalmente às políticas de inclusão social.

 Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica nos Conselhos de 
Educação (Nacional, Estadual e Municipal), com representações das instituições 
que ofertam EPT, visando ao fortalecimento das políticas públicas e à ampliação 
das ações de EPT na sociedade.

 Criar e implantar políticas de certificação profissional que atendam aos inte-
resses dos trabalhadores, utilizando a rede de instituições públicas federais, estadu-
ais e municipais de EPT e em parcerias com instituições privadas, governamentais e 
não governamentais e Ministérios que atuem em Educação Profissional e Tecnológi-
ca, considerando o Sistema Nacional de Certificação, atualmente em discussão, com 
critérios pré-estabelecidos pelo CNE, normatizados e fiscalizados pelos CEEDs.
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 Articular com os conselhos nacionais e regionais de classe e outras associações 
classistas com o objetivo de subsidiar as políticas nacionais de Educação Profissional 
e Tecnológica e de regulamentar o exercício profissional dos egressos da EPT.

 Adotar medidas que assegurem a dinâmica de atuação intra e entre redes de 
educação profissional, incentivando o intercâmbio de experiências e de informa-
ções, bem como a articulação institucional com vistas ao fortalecimento da Educa-
ção Profissional e Tecnológica.

 Articular as instituições e entidades organizadas da sociedade civil que atu-
am na zona rural/florestal com a finalidade de garantir o atendimento das deman-
das de formação profissional e tecnológica dos jovens e trabalhadores garantidos 
pela legislação.

 Intensificar a cooperação entre instituições, de modo a estimular o surgi-
mento de soluções criativas para os problemas que inibem a construção de uma 
sociedade justa, que assegure a todos o bem estar social.

 Promover a interação e adequação da Educação Profissional e Tecnológica 
com os arranjos produtivos que atendam ao mundo do trabalho e às especificida-
des locais e regionais.

 Adotar mecanismos e providências para que os alunos de EPT revertam 
seus conhecimentos em favor da comunidade, por meio de estágios e vivências 
de trabalho.

 Articular políticas de pesquisa de mercado e intermediação de mão-de-obra 
em regime de parceria com as instituições de EPT e organizações governamentais 
e ONG’s.

 Articular uma política interministerial de EPT com os Ministérios da Educa-
ção, Trabalho e Emprego, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Transportes, Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, Planejamento e outros.

Propostas não-apreciadas

 Adotar mecanismos a fim de definir as modalidades de oferta de Educação 
Profissional e Tecnológica, fortalecendo a formação integrada e garantindo a con-
tinuidade de estudos.
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 Articular-se com os órgãos de Educação responsáveis pela regulamentação 
dos cursos visando agilizar os processos de aprovação, com vistas a atender em 
tempo hábil às demandas evidenciadas.

 Estabelecer parcerias entre as instituições de formação, setor produtivo e 
outros segmentos, visando à melhoria na qualidade da Educação Profissional e 
Tecnológica.

 Fortalecer o controle social da EPT por meio de Conselhos e Conferências.

 Criar mecanismos que assegurem a colaboração em nível municipal e regio-
nal, com vistas ao fortalecimento da EPT.

 Valorização e ampliação da articulação com as entidades de classe.

 Adoção de medidas voltadas à renovação e dinâmica de atuação das redes 
de Educação Profissional.

 Criar fóruns estaduais permanentes de Educação Profissional e Tecnológica 
com a participação de representantes das instituições públicas e privadas, visando 
ao fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica.

 Ter assegurada a instalação de instituições federais de Educação Profissional 
e Tecnológica no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul.

 Promover a regulamentação da EPT por meio de leis ordinárias, não de de-
cretos, portarias e pareceres, como forma de garantir a estabilidade institucional 
da EPT dentro da LDB.

 Promover a Educação Profissional e Tecnológica com vistas a atender às 
especificidades locais e regionais voltadas à inclusão social.

 Adotar mecanismos e providências para que o segmento produtivo de bens 
e serviços contribua, significativamente, na definição e atualização dos perfis pro-
fissionais na Educação Profissional e Tecnológica.

 Estabelecer normas de oferta de cursos na área de agropecuária, definindo 
ações por parte das redes federal, estadual, municipal e privada.

 Integrar e garantir as ações dos Sistemas “S” e outras empresas que atuam 
com capacitação de mão-de-obra com as ações das Secretarias de Governo.
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 Manter um diálogo permanente com o sistema federal e os Sistemas “S”.

 Promover a articulação entre os sujeitos sociais que interagem na EPT e 
os diversos segmentos da sociedade por meio do Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica 
etc., com o objetivo de subsidiar as políticas nacionais de Educação Profissional e 
Tecnológica.

 Modificação na composição dos Conselhos de Educação a fim de que se 
permita a representatividade paritária dos vários segmentos da EPT.

 Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica no Conselho Nacio-
nal de Educação, assim como nos Conselhos Estaduais e Municipais, respeitando 
a representatividade.

 Estimular o segmento privado e o terceiro setor, por meio de programas de 
incentivo à responsabilidade social, a absorver profissionais formados por insti-
tuições de Ensino Profissional e Tecnológico.

 Promover o fortalecimento e a expansão das instituições de Educação Pro-
fissional e Tecnológica já existentes, com políticas públicas que incentivem a divul-
gação e aproveitamento do conhecimento por elas produzido.

 Instituir um Fórum Estadual de Educação Profissional e Tecnológica com a 
representação dos trabalhadores, de empresas e das instituições públicas e priva-
das, organizações sindicais e não-governamentais ligadas à Educação Profissional 
e Tecnológica.

 Fortalecer as relações da Educação Profissional com trabalhadores, empre-
gadores, instituições públicas e privadas, governamentais e não-governamentais.

 Manter a relação entre as modalidades de oferta de Educação Profissional 
com a Educação Básica e Superior, de modo a respeitar os projetos político-pe-
dagógicos e a autonomia das instituições de ensino em suas escolhas, conforme 
previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

 Elaborar um plano nacional de Educação Profissional que contemple as-
pectos como o da inclusão social, inclusão digital e tecnológica, financiamento da 
Educação Profissional em seus diferentes níveis e redes; definindo os papéis go-
vernamentais nas diferentes esferas, bem como as estratégias de operacionalidade 
do plano, visando ao desenvolvimento da Educação Profissional do Brasil.
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 Instituir Fóruns Estaduais permanentes da EPT, constituídos pelos órgãos 
públicos, privados e sociedade civil organizada, de caráter consultivo e fiscaliza-
dor, objetivando o acompanhamento e monitoramento sistematizado das políticas 
públicas da EPT.

 Expandir a rede pública da EPT de forma a atender as localidades mais dis-
tantes dos grandes centros, observando as demandas específicas locais.

 Criar e regulamentar Fóruns Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica.

 Criar a Comissão Estadual de Santa Catarina de EPT com vistas a organizar 
o Fórum Estadual de EPT.

 Criar e implementar observatórios estaduais, objetivando identificar as de-
mandas da sociedade, tendências e necessidades regionais, visando à estruturação 
de novos cursos de Educação Profissional e Tecnológica.

 Consolidar o projeto nacional de Educação Profissional e Tecnológica am-
plamente discutida com a sociedade organizada, que contemple o plano de ação 
com metas e aplicações dos recursos, considerando as propostas apontadas nos 
diversos eixos temáticos.

 As entidades representantes dos técnicos devem estar sempre envolvidas 
nas discussões de sua formação, por serem os mais próximos das necessidades 
reais da classe.

 Construir instrumentos de diagnóstico da realidade da EPT no Brasil, 
tais como: observatórios de trabalho e emprego em níveis locais, regionais e 
nacionais,cursos de EPT, Censos e etc.

 Definir claramente o arcabouço legal das responsabilidades e atribuições 
das diversas instâncias de Governo e da sociedade civil organizada, incluindo as 
vinculações orçamentárias.

 Adotar mecanismos e providências para que o segmento produtivo de bens 
e serviços contribua, significativamente, na definição e atualização dos projetos 
pedagógicos das instituições e dos perfis profissionais definidos na Educação Pro-
fissional e Tecnológica.

 Assegurar o desenvolvimento da Educação Profissional para ocupações de 
livre exercício nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal de 1988.



330

 Estabelecer parcerias e mecanismos de integração dos diversos segmentos 
da sociedade civil, para monitoramento permanente das demandas regionais e 
locais, inclusive nas zonas rurais e florestais, atualização dos perfis e controle da 
qualidade da oferta.

 Assegurar a instalação de instituições federais de Educação Profissional e 
Tecnológica em todas as unidades da federação.

 Estimular o segmento privado e o terceiro setor, por meio de programas de 
incentivo à responsabilidade social, a absorver profissionais formados por insti-
tuições de Ensino Profissional e Tecnológico.

 Elaborar um plano nacional de Educação Profissional que contemple as-
pectos como o da inclusão social, inclusão digital e tecnológica, financiamento da 
Educação Profissional em seus diferentes níveis e redes, definindo os papéis go-
vernamentais nas diferentes esferas, bem como as estratégias de operacionalidade 
do plano visando ao desenvolvimento da Educação Profissional do Brasil.

 Adotar mecanismos e providências para que os alunos de EPT revertam 
seus conhecimentos em favor da comunidade, por meio de estágios e vivências de 
trabalho, promovendo a Educação Profissional e Tecnológica com vistas a atender 
às especificidades locais e regionais voltadas à inclusão social.

 Promover a regulamentação da EPT por meio de leis ordinárias, não de de-
cretos, portarias e pareceres, como forma de garantir a estabilidade institucional 
da EPT dentro da LDB.
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IV. 1 - Sistema de gestão
Propostas aprovadas:

 Estabelecer, por meio de instâncias colegiadas, como conselhos e fóruns, 
e órgãos governamentais, tais como CGU e TCU, mecanismos de planejamento 
participativo, acompanhamento e controle das políticas públicas de Educação Pro-
fissional e Tecnológica nas três esferas de governo, nas instituições públicas e pri-
vadas, bem como em organizações sindicais, organizações comunitárias e não go-
vernamentais, possibilitando a participação democrática dos atores envolvidos.

 Elaborar e propor ao Legislativo instrumentos jurídico-normativos, após 
consulta aos segmentos representativos, que incorporem os princípios, fundamen-
tos, definições e políticas com vistas a desencadear ações inovadoras e consisten-
tes na área da Educação Profissional e Tecnológica.

 Elaborar e implementar um modelo de gestão que promova a inclusão social.

 Construir mecanismos de gestão democrática em todas as instituições, en-
volvendo todas as redes que compõem a Educação Profissional e Tecnológica in-
clusiva e tecnologia assistiva.

 Envolver as comunidades e instituições afins, por meio de suas organizações 
representativas, nos processos de definição, estruturação e avaliação dos cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica.

 Ampliar o acesso e permanência dos educandos à Educação Profissional e 
Tecnológica mediante a expansão das vagas nas instituições públicas, aperfeiço-
ando as condições de permanência nas escolas, inclusive para as minorias, assim 
como criando mecanismos de combate à evasão escolar.

IV. 2 - Proposta pedagógica
Propostas aprovadas:

 Criar mecanismos (fóruns, seminários, jornais e outros) para a socialização 
de experiências pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas pelas diversas insti-
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tuições que integram as redes de Educação Profissional e Tecnológica, garantindo 
a participação dos diversos atores que constituem o processo educacional.

 Ofertar cursos atendendo às diversidades e peculiaridades regionais con-
forme identificação e análise de demandas que favoreçam a geração de trabalho e 
renda e a inclusão social, traduzindo-se nas matrizes curriculares.

 Elaborar currículos para as diferentes formas de articulação da educação 
profissional com os diversos níveis educacionais, priorizando o trabalho como 
princípio educativo, articulando ciência, tecnologia e cultura, considerando-se a 
realidade do mundo do trabalho.

 Propiciar a construção de currículos/cursos contextualizados e flexíveis, 
organizados a partir dos itinerários formativos estabelecidos.

 Estabelecer mecanismos e critérios de Avaliação Institucional periódica dos 
cursos de Educação Profissional e Tecnológica, bem como a divulgação dos resul-
tados, visando à melhoria da qualidade do ensino.

 Criar sistema de avaliação de egressos da Educação Profissional e Tecnoló-
gica.

 Promover ações de intercâmbio nacional e internacional de experiências de 
formação de profissionais de EPT.

IV.3 - Educação a Distância - EAD

Propostas aprovadas:

 Promover e incentivar a adoção e implementação de novas metodologias 
no âmbito da EPT, por meio de diferentes sistemas e tecnologias de informação e 
comunicação.

 Expandir, incentivar e democratizar o acesso às TICs, objetivando a amplia-
ção da capacidade de inovação no âmbito da EAD, promovendo a inclusão digital 
e a atualização permanente dos recursos humanos e equipamentos dos espaços 
institucionais gratuitos.
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  Promover a articulação entre as diferentes instâncias governamentais e não 
governamentais que operam com a democratização das TICs, visando a uma partici-
pação mais ampla, ativa e permanente das redes e/ou sistemas de EPT em programas 
de construção e socialização do conhecimento e de oportunidades educacionais.

 Estruturar de uma rede cooperada e integrada de EAD constituída por insti-
tuições governamentais, telecentros, pólos de inclusão digital, centros vocacionais 
tecnológicos, núcleos tecnológicos de EAD, escolas pólos, centro de disseminação 
e unidades móveis de EAD, a fim de ampliar, interiorizar e democratizar o acesso 
gratuito a programas de conscientização digital, capacitação e formação em EPT.

 Estruturar programa de incentivo à criação de núcleos institucionais de 
pesquisa e inovação que objetive o desenvolvimento de novas metodologias que 
utilizem as TICs; software livre na implantação de plataformas de EAD e novos 
recursos das denominadas “gerações” de EAD.

 Consolidar a infra-estrutura de EAD nas instituições de EPT e estimular a 
constituição de equipes multidisciplinares especializadas.

 Estruturar programas de informação e atualização de gestores e profissionais 
de EPT nos princípios e metodologias relacionadas a EAD e no acesso às TICs.

 Estruturar um programa de formação de educadores nas diversas “gera-
ções” de EAD e incluir nos currículos das graduações de bases teóricas e metodo-
lógicas das novas tecnologias de EAD.

 Estruturar programa de fomento de projetos de EAD desenvolvidos por 
meio do modelo de incubadoras físicas e virtuais.

 Criar uma rede virtual temática para compartilhamento e busca contextua-
lizada de conteúdos educacionais digitais validados, produzidos sob a forma de 
objetos de aprendizagem.

 Incentivar a criação de redes e grupos virtuais que objetive o compartilha-
mento de experiências exitosas; material didático nas várias mídias; metodologias 
inovadoras; cursos e serviços virtuais.

 Criar fóruns permanentes de discussão de políticas públicas, do ensino e de 
pesquisa e das experiências na área de EAD.

 Criar um sistema nacional de avaliação da EAD.
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IV.4. Educação a Distância - EAD

Propostas não-aprecidas:

 Integrar os processos de certificação de estudos realizados por meio da EAD 
ao Sistema Nacional de Certificação

 Garantir a utilização dos recursos do Fundo de Universalização de Serviços 
de Telecomunicações – FUST - para a implementação da Educação Profissional e 
Tecnológica à distância em todas as instituições de ensino.

 Democratizar o acesso à informática na Educação Básica, como condição 
para utilização das tecnologias em recursos multimídia essenciais a EAD.

IV. 4 - Formação e valorização dos profissionais 
de Educação Profissional e Tecnológica

Propostas não-aprecidas

 Adotar medidas que beneficiem a estruturação das carreiras e a valorização 
dos profissionais de Educação Profissional e Tecnológica das redes municipal, es-
tadual, federal e privada, observando a efetiva elaboração de planos de carreiras 
contemplando as várias modalidades de educação profissional e para seus dife-
rentes profissionais (gestores, técnicos e docentes), que atendam ao seu desenvol-
vimento e crescimento: horizontal: avaliação de desempenho (práticas e resultados) e 
tempo de serviço. Vertical: titulação, cursos de aperfeiçoamento e experiência no meio 
produtivo.

 A co-responsabilidade das instituições de ensino profissional junto às uni-
versidades sobre a formação pedagógica dos professores, mantendo programas de 
formação pedagógica inicial e continuada ou criando condições para que o profis-
sional participe de programas de formação pedagógica, oferecidos por outras ins-
tituições credenciadas por órgãos reguladores. A garantia de piso salarial nacional 
para docentes de EPT, considerando, para tal, o maior piso praticado no país.
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 Adotar medidas que garantam a periodicidade de recomposição e expansão 
do quadro de profissionais da EPT nas instituições públicas, por meio de concur-
sos públicos.

 Estabelecer uma política de formação inicial e continuada, tanto em nível de 
graduação como de pós-graduação, além de programas de extensão direcionados 
aos profissionais que atuam na Educação Profissional e Tecnológica.

 Desenvolver e efetivar um programa nacional de formação inicial e continu-
ada, em serviço, para profissionais de educação profissional e tecnológica em nível 
de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu.

 Desenvolver e efetivar um programa nacional de formação inicial e conti-
nuada em serviço para gestores de Educação Profissional e Tecnológica, em nível 
de pós-graduação lato e stricto sensu, observando a criação de programas, inclu-
sive de Educação a Distância, e o estabelecimento de parcerias com instituições 
credenciadas.

 Incentivar o desenvolvimento de cursos que aprofundem conhecimentos 
tecnológicos e de gestão da inovação, visando à formação continuada dos profis-
sionais que atuam na Educação Profissional e Tecnológica, podendo-se viabilizá-
los por meio de acordos de cooperação com o setor produtivo.
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Propostas aprovadas:

 Compete aos sistemas públicos de ensino estimular, em seus sistemas e re-
des, a criação, a implantação, a implementação e a expansão da Educação Profis-
sional e Tecnológica integrada à Educação de Jovens e Adultos, por meio de políti-
cas públicas específicas, observada a realidade de cada Estado e, preferencialmen-
te, no nível de ensino que melhor responda às necessidades locais/regionais.

 Compete aos sistemas públicos de ensino articular com Secretarias de Edu-
cação e de Ciência e Tecnologia dos estados e municípios, outros órgãos federais, 
estaduais, municipais, entidades privadas e demais segmentos que atuem com a 
Educação Profissional e Tecnológica ações que visem à oferta de Educação Profis-
sional integrada à Educação Básica.

 Compete aos sistemas público e privado de ensino desenvolver, junto às 
instituições de educação profissional, formas alternativas de oferta de Educação 
Básica articulada à educação profissional e cursos de formação inicial e continu-
ada, educação profissional técnica de nível médio e educação tecnológica para o 
estudante trabalhador e segmentos diferenciados.

 Promover, a partir de discussão com a comunidade, a implantação e a im-
plementação da EPT integrada ou articulada (concomitante ou subseqüente) ao 
Ensino Médio à luz da análise das experiências desenvolvidas no país atendendo 
às necessidades regionais.

Propostas não-aprecidas

 Discutir com as instituições de Educação Superior que trabalham com a 
formação de professores a implantação no currículo da temática de Educação Pro-
fissional.

 Implementar programas de orientação profissional para o jovem concluinte 
do ensino fundamental.

 Promover a interiorização da Educação Profissional e Tecnológica nas regi-
ões rurais, considerando a realidade do mundo do trabalho rural, suas tradições 
e cultura, utilizando a metodologia da alternância das casas familiares rurais e 
escolas famílias agrícolas.
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 Divulgar, junto aos alunos da Educação Básica, as tendências do mercado 
de trabalho e as propostas de formação profissional disponíveis nos Centros de 
Educação Profissional e nos Centros de Ensino Médio Integrado.

 Investir na expansão da Educação Profissional com qualidade e responsa-
bilidade.

 Garantir o incentivo e acesso à pesquisa e extensão na Educação Profissional 
e Tecnológica articulada à Educação Básica.

 Instituir um plano de formação/capacitação continuada para os profissio-
nais da Educação Básica e da Educação Profissional para enfrentar os desafios da 
oferta de Educação Profissional Integrada à Educação Básica (em todas as moda-
lidades, etapas e formas).

 Fortalecer e ampliar a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio na forma concomitante e/ou subseqüente.

 Garantir a construção e a revisão permanente do currículo integrado por 
meio de capacitação continuada de professores e de técnicos em educação, de 
acordo com a metodologia de ensino para o desenvolvimento de competências.

 Propor emenda na legislação que incorpore na LDB o teor do decreto 5154 
que garante às instituições à liberdade de escolha da modalidade educação pro-
fissional.

 Reavaliar a legislação e marcos regulatórios da educação de modo a promo-
ver a implementação do Ensino Médio à luz do princípio da integralidade.

 Manter a articulação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
com o Ensino Médio com liberdade de escolha para as instituições educacionais, 
entre as modalidades de matrícula integrada, concomitante ou subseqüente, na 
estruturação de itinerários formativos, visualizando o educando como sujeito do 
processo educacional.

 Estabelecer mecanismos que possibilitem o acesso de vagas integrando a 
EPT à Educação Básica, por meio de convênios e/ou parcerias com instituições 
das redes pública e privada.
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 Moção 1
 Proponente: Margarete dos Santos
 Instituição:  ABETI-Associação Brasileira de Ensino Técnico 

Industrial/RJ
 Caracterização: Louvor e Apelo
 Endereçada: Ministro da Educação
 Status: AProvAdA

Texto:

“Considerando:
  o papel que a ABETI já vem desenvolvendo, realizando Fóruns Regionais 
de Ensino Técnico e dois Fóruns Nacionais de Ensino Técnico com apoio 
e patrocínio da Federação Nacional dos Técnicos Industriais - FENTEC - 
e apoio do Conselho Nacional das Associações dos Técnicos Industriais - 
CONTAE;

  que pela primeira vez na história da República estamos realizando Confe-
rências Regionais e esta Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica que, sem dúvidas, se tornarão marcos relevantes para o Ensino 
Técnico no Brasil;

  finalmente que desta Conferência sairão frutos importantes para o desen-
volvimento educacional técnico e tecnológico brasileiro;

propomos:
a) Votos de louvor ao MEC pela realização deste evento;

b)  Sugerimos a realização bienal de eventos semelhantes, alternando em um 
ano as Conferências Estaduais, e em outro, a Conferência Nacional, para que 
se tenha tempo adequado à consecução dos objetivos a alcançar;

c)  Respeitados os demais atores que influenciam no ensino técnico, é funda-
mental e necessária a participação dos técnicos de nível médio, com vivência 
profissional, na formulação de políticas públicas para o ensino técnico, atra-
vés de suas entidades representativas nacionais;

d)  Reativação do Fórum Nacional da Educação Profissional com representantes 
de todos os segmentos da Educação Profissional”.
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 Moção 2
 Proponentes: Jorge Guaracy Ribeiro e Décio Moreira
 Instituição: Associação Nacional dos Tecnólogos – ANT/RJ
 Caracterização: Apelo.
 Endereçada: Conselho Nacional de Educação.
 Status: AProvAdA.

Texto:

“Os representantes (delegados) dos segmentos envolvidos com a Educação 
Tecnológica, motivados com o empenho da SETEC/MEC na expansão do ensino 
tecnológico, promovendo a inclusão social necessária no Brasil e,

Considerando que:
  a inclusão só será plena se os egressos dos cursos de tecnologia conquista-
rem uma oportunidade no mundo do trabalho compatível com a sua forma-
ção superior de graduação;

  o setor produtivo precisa mudar paradigmas para aceitarem de maneira 
plena os profissionais com novos perfis;

  os tecnólogos representam mais uma oportunidade de mudanças positivas 
no cenário tecnológico brasileiro;

  mudanças de paradigmas também são necessários no mundo acadêmico 
para recepcionarem, de forma plena, na pós-graduação, os graduados em 
cursos de tecnologia;

  os cursos de tecnologia devam ter a duração necessária e compatível com o 
perfil desejado;

Propomos que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, altera-
ções normativas, objetivando conferir o grau de tecnólogo aos egressos dos cursos 
superiores da EPT que contemplem carga horária mínima de 2.400 horas “.
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 Moção 3
 Proponentes:  Helena do Socorro Campos da Rocha, Carlos 

Melo Júnior e Rita Siomar Alencar Gil
 Instituição:  Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Pará – CEFET/PA
 Caracterização: Apelo.
 Endereçada: Ministro da Educação.
 Status: AProvAdA Por ConTrASTE.

Texto:

Assunto: Implementar carreira de 3º grau nos CEFETs.

“Ao longo de sua existência, os CEFETs têm ocupado papel importante na his-
tória da educação nacional, dada a elevada qualidade da educação técnica e tec-
nológica ofertada. No início do século XX foram criadas as primeiras escolas de 
aprendizes artífices, embriões do atual sistema nacional de educação tecnológica 
tendo sido transformadas ao longo do tempo, nas escolas técnicas federais e mais 
recentemente nos CEFETs.

Esses oferecem cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, edu-
cação profissional de nível médio, tecnológica, bacharelados e programas espe-
cíficos de formação de professores para disciplinas técnicas e de engenharia nas 
mais diversas áreas do conhecimento e ainda ofertam cursos de pós-graduação 
lato e stricto-sensu.

Embora venham atuando no 3º grau, os CEFETs, com exceção dos mais antigos: 
MA, BA, RJ, PR e MG, não dispõem em seu quadro de professores do referido 
grau, contando apenas com o efetivo de professores de 1º e 2º graus atuando no 
ensino superior.

Houve uma preocupação na transformação de escola técnica em CEFET, con-
tudo não foram previstos os cargos de professor de 3º grau.

A atuação de professores de 1º e 2º graus esbarra em um questionamento: o de 
DESVIO DE FUNÇÃO, haja vista que as atribuições dos docentes encontram-se 
definidas no Decreto 94.664/87 de formas distintas.

Nesse contexto, torna-se oportuno que se promova esforços no sentido de apre-
sentar proposta do MEC ao Presidente da República para que este apresente ao 
Congresso Nacional proposta de criação de cargos de professor de 3º grau com 
autorização orçamentária para realização de Concurso Público”.
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 Moção 4
 Proponente/Instituição: SEBRAE / Sergipe
 Caracterização: Apelo
 Endereçada:  Ministros da Educação, do Trabalho e Emprego 

e Ciência e Tecnologia
 Status: AProvAdA

Texto:

 “Considerando que:
  no Brasil 99,2% das empresas formais são micro e pequenas;

  o brasileiro é o sétimo povo mais empreendedor do mundo (GEM 2005);

  mais da metade dos empregos formais são ofertados à sociedade brasileira 
por micro e pequenas empresas;

  a micro e pequena empresa como fonte estratégica para a inovação tecno-
lógica e

  a educação empreendedora, juntamente com a cultura da cooperação são 
condições fundamentais para o fortalecimento da autonomia dos aspirantes 
ao mercado de trabalho já demonstrado através de experiências praticadas 
em vários estados da federação, a exemplo de Sergipe;

vimos apelar a Vossas Excelências para desenvolver mecanismos que garantam 
a inserção da educação empreendedora nas escolas da rede pública, seja em for-
ma de disciplina ou de projetos transversais que proporcionem aos nossos alunos 
maior chance de sucesso no mundo do trabalho”.
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 Moção 5
 Proponente:  Dante Henrique de Moura e Ênio Rebelo 

Arantes
 Instituição: CEFET-RN e CEFET-ES
 Caracterização: Apelo
 Endereçada:  Congresso Nacional, Chefe do Poder Executivo 

e dirigentes do Sistema ‘S’
 Status: AProvAdA

Texto:

 “Nós, delegados presentes à Plenária Final desta primeira Conferência 
Nacional de Educação Tecnológica aprovamos a seguinte Moção a ser encaminha-
da ao Congresso Nacional do Brasil, ao Chefe do Poder Executivo e aos dirigentes 
do Sistema ‘S’.

 Reconhecendo a experiência, infra-estrutura instalada e qualificado corpo 
profissional, que resultam na excelência das ofertas educacionais do Sistema ‘S’, 
decorrente, em grande parte, do financiamento público, apelamos no sentido de 
que esse Sistema reforce seu papel de executor de políticas públicas de desenvol-
vimento e inclusão socioeducativa de adolescentes, jovens e adultos destinando 
vagas aos alunos dos sistemas e redes públicas de ensino em um percentual que 
corresponda, no mínimo, a 30 % dos seus recursos orçamentários”.
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 Moção 6
 Proponente: José Barbosa Neto
 Instituição: INEPRO
 Caracterização: de Apelo
 Endereçada:  Ministério da Educação e Ministério do 

Trabalho e Emprego
 Status: AProvAdA

Texto:

“Nós, delegados presentes na Plenária Final desta primeira Conferência Nacio-
nal de Educação Tecnológica aprovamos a seguinte Moção:

Que os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego se articulem no 
sentido de fomentar a educação no ambiente do trabalho por meio de diferentes 
estratégias que contemplem a utilização do espaço laboral através de políticas 
profissionais ao longo do desenvolvimento curricular pela vivência dos processos 
e relações sociais próprias do mundo do trabalho orientados pela escola, como ato 
educativo.”




