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Resumo:
A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, instituição pública municipal pioneira
na pactuação de recursos para execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) se tornou uma das principais instituições do país na oferta de cursos
técnicos em função do número de vagas oferecidas. A forma como os recursos oriundos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) são aplicados e o impacto que causam na
instituição e no município de Indaiatuba constituem o principal objeto de estudo deste trabalho
de pesquisa. Baseado no estudo bibliográfico e experiência dos autores em educação profissional
no Brasil, se propõe uma análise dos dados coletados nos departamentos administrativos da
própria Fundação, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e nos órgãos oficiais de pesquisa
e estatística, a fim de demonstrar que os recursos públicos devidamente empregados nos fins a
que se destinam alteraram a realidade da cidade de Indaiatuba, onde os alunos matriculados no 2º
e 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino, tiveram a oportunidade de cursar
simultaneamente, o ensino técnico e sendo absorvidos em função desta qualificação pelas
empresas locais em postos de trabalhos gerando renda adicional para suas famílias. Estes
resultados evidenciam a importância das parcerias intergovernamentais para a qualificação
profissional e desenvolvimento do Brasil.
Palavras chave: Ensino Técnico, Qualificação Profissional, Fundações Municipais,
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PRONATEC and the Labor Market: FIEC's role in
Professional Qualification in the Municipality of Indaiatuba /
SP.
Abstract
The Indaiatubana Foundation for Education and Culture (acronym FIEC, in Portuguese), is a
public municipal institution pioneer at the coordination of resources for the implementation of the
National Program of Access to Technical Education and Employment (PRONATEC), and it has
become one of the main institutions in the country to offer technical courses in number of
vacancies offered. The way the resources from the National Fund for Education Development
(FNDE) are applied as well as the impact they cause in the institution and in the municipality of
Indaiatuba constitute the main investigation of the present study. Based on the bibliographical
research and the experience of the authors in professional education in Brazil, an analysis of the
data collected in the administrative departments of the Foundation itself, the Municipal

Development Secretariat and the official research and statistical agencies is proposed in order to
demonstrate that public resources correctly employed (in the purposes for which they were
intended) altered the reality of the city of Indaiatuba, where students enrolled in the 2nd and 3rd
year of high school in the public school system had the opportunity to attend, simultaneously,
technical education and due to this were absorbed in local organizations, generating additional
income for their families. These results highlight the importance of intergovernmental
partnerships for professional qualification and development in Brazil.
Keywords: Technical Education, Professional Qualification, Municipal Foundations,
PRONATEC

1. INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, que exige trabalhadores especializados na maioria das
funções, obter uma colocação tornou-se um passo difícil na carreira profissional, em
especial para a população em situação de maior vulnerabilidade social. Dessa forma, a
oferta de oportunidades de qualificação sem ônus é um elemento fundamental para a
construção de uma sociedade mais justa, não apenas para a obtenção de uma formação
adequada ao mercado, mas também para a melhoria socioeconômica dessa população.
Segundo estudo realizado pela CNI (ASSUNÇÃO; GONZAGA, 2010), há um aumento
de 29% na renda das pessoas que cursam educação profissional e mesmo quando se
dispensa o efeito do maior grau de escolaridade destes em relação aos que não frequentam
esses cursos, observa-se um impacto superior de 8,1%. Saliente-se que esse mecanismo
formativo também é apontado pelos autores com maior impacto no caso de trabalhadores
sem vínculo formal de contrato de trabalho (11,1%) do que para os demais (7,6),
ressaltando sua importância para a obtenção de uma ocupação mais digna.
O governo brasileiro, por meio de diversos programas, dentre eles o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, ampliou as oportunidades para
os cidadãos de obter formação adequada para aumentar sua empregabilidade.
Nesse contexto, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (FIEC), a partir de 2013
foi a primeira fundação municipal a atuar no programa, tornando-se um importante
diferencial para a cidade de Indaiatuba como formadora de mão de obra qualificada e
desta forma vem ocupando local de destaque no cenário nacional como uma das principais
instituições ofertantes desta modalidade de curso pelo PRONATEC, razão da escolha
dessa organização para o estudo de caso.
Partindo do histórico da educação profissional no país e do estudo de caso, este artigo
pretende analisar a oferta de cursos do PRONATEC como mecanismo de fomento à
empregabilidade e o impacto desse investimento específico, bem como outros de natureza
semelhante, para a cidade de Indaiatuba, por meio das ações desenvolvidas pela FIEC.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Histórico da oferta de cursos profissionais no Brasil
O Ministério da Educação e Cultura marca o surgimento do ensino profissional no Brasil
com a criação do Colégio Fabril 1809 (MEC, 2007) e Schuwartzman e Castro (2013) e o
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA registram esse evento apenas no
século XX, considerando as primeiras escolas de formação profissional os liceus de artes
e ofícios, mas os relatos convergem no aspecto da finalidade, que era o ensino das
primeiras letras e a iniciação em ofícios das crianças pobres, órfãos e abandonados,
atribuindo à educação profissional o caráter assistencialista.
No entanto, essa modalidade de ensino ganha nova e maior dimensão a partir dos anos
1930 para atender à demanda da indústria e do mercado de trabalho que se tornaram o
motor da dinâmica econômica do país. O governo investiu na criação da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica e a iniciativa privada financiada por recursos
parafiscais criou o Senai, que viria futuramente a integrar o Sistema S e se tornar um dos
vetores da formação profissional do país (ARAÚJO; LIMA, 2014).
A partir de então, o sistema educacional brasileiro passou por uma série de
transformações que afetaram diretamente a formação profissional e a educação formal,

vivendo um período de integração compulsória dos dois currículos e outro de separação
absoluta. Segundo Schuwartzman e Castro (2013), analisando dados do Censo Escolar de
2003 a 2011, a atuação federal na Educação profissional foi bastante limitada:
Tabela 1 – Alunos matriculados no Ensino Profissional de 2003 – 2011
2003
2011
Total de Alunos
589.383
993.187
Federal
79.484
97.610
Estadual
165.266
313.687
Privado
324.985
559.555
Municipal
19.648
22.335
Estado de São Paulo
77.700
146.036
Fonte: Schuwartzman e Castro (2013)

Crescimento (%)
68
23
90
72
14
88

Muito embora a oferta de vagas na rede estadual tenha apresentado o maior percentual de
crescimento no período (90%), o número absoluto de matrículas alcançado no ano de
2011 é inferior ao da rede privada em 2003, que apresentou crescimento de 72% no
término do período. É mister destacar também que o número de matrículas no estado de
São Paulo representa mais de um terço da oferta estadual no território nacional.
O IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), fundação pública federal ligada
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, através da realização de
pesquisas e avaliações, dá suporte às ações governamentais no planejamento,
desenvolvimento, avaliação e controle das políticas e programas públicos, registrando um
novo marco na história da educação profissional que deu origem ao Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC (MEC, 2007):
Em 2003 teve início uma trajetória inédita no mercado de trabalho brasileiro:
forte criação de novos postos e simultânea formalização dos contratos. A
retomada do crescimento econômico, a partir de 2004, provocou, em
relativamente pouco tempo, um bom problema: em 2006-2007 começaram a
aparecer os primeiros indícios de escassez localizada de mão de obra
qualificada... E será desse conjunto de ações que se originará o PRONATEC,
em 2011 (IPEA, 2014, p. 10).

2.2 PRONATEC: Base Legal, Objetivos e Ações
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado
pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica no país (BRASIL, 2011). O programa visa ampliar as oportunidades
educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e
beneficiários de programas de transferência de renda.
A Lei Federal Nº 12.513/2011 coloca a Educação Profissional em novo patamar,
sobretudo no ponto de vista de investimentos e políticas públicas, ao instituir o
PRONATEC, a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de
educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de
assistência técnica e financeira (BRASIL, 2011, p. 1).
O PRONATEC, como um programa integrador da política para a educação profissional
no país, está estruturado em um conjunto de ações educativas e formativas da força de
trabalho na região que estiver inserido, destacando-se a bolsa-formação, que consiste na
oferta de cursos técnicos concomitantes para estudantes matriculados no ensino médio e
cursos técnicos subsequentes para os egressos do ensino médio, através do Sistema de

Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica – SISUTEC e dos cursos de
qualificação Profissional (Formação Inicial e Continuada – FIC).
Segundo dados do MEC, de 2011 a 2015, por meio do PRONATEC, foram realizadas
mais de 9,4 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional,
em mais de 4.300 municípios. Cabe destacar que não foram localizados dados precisos a
respeito do percentual de alunos matriculados que concluíram os cursos.
A tabela 2 a seguir, elaborada com base do Extrato de Pactuação 2015 disponível no
Portal do MEC, mostra a oferta de vagas nos cursos técnicos e de Formação Inicial e
Continuada, que são os cursos de qualificação profissional de curta duração, no estado de
São Paulo, na Mesorregião e na Microrregião de Campinas durante o ano de 2015.
Tabela 2 – Oferta de cursos no Estado de São Paulo/Mesorregião de Campinas/Microrregião de
Campinas no ano de 2015
Abrangência
Total de Municípios Municípios Atendidos Turmas Pactuadas
713 FIC1
Estado de São Paulo
645
183
14 técnicos
69 FIC
Mesorregião de Campinas
49
17
9 técnicos
26 FIC
Microrregião de Campinas
16
5
9 técnicos
Fonte: Extrato de Pactuação, 2015 (MEC, 2016)

Os dados da Tabela 2 mostram que a pactuação ocorreu em apenas 28,4% dos municípios
brasileiros e na região de Campinas, onde está Indaiatuba (e a FIEC) o total de municípios
atendidos representa cerca de 1/3 do total.
2.3 A articulação para oferta de cursos
De acordo com o sistema MAP - Monitoramento e Avaliação de Programas, planos e
ações desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (SETEC/MEC), a distribuição das vagas do PRONATEC levam
em consideração diversos fatores, entre os quais: análise do comportamento das
ocupações no mercado de trabalho, a partir dos dados da RAIS e do CAGED, para
identificar quais estavam em crescimento e quais estavam em queda; relação entre
demandante e ofertante; categoria populacional de cada município, entre outros 2.
Quanto às instituições e atores envolvidos na execução do Programa, podemos citar
MDS- Ministério do Desenvolvimento Social; MTE – Ministério do Trabalho e do
Emprego; MTur - Ministério do Turismo; MDS - Ministério do Desenvolvimento
Agrário; SDH - Secretaria de Direitos Humanos; MC - Ministério das Comunicações; MJ
- Ministério da Justiça; MPS - Ministério da Previdência Social e MinC- Ministério da
Cultura.
Cabe destacar que a rede municipal não é mencionada na estrutura prevista. Entretanto,
em 2015, foram 12 municípios em todo o território nacional envolvidos na execução do
PRONATEC, dentre os quais se destaca o município de Indaiatuba, cuja caracterização
será feita mais adiante.
3. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida através do método indutivo, que parte do estudo de fatos
particulares para fatos universais (LAKATOS; MARCONE, 1991), foi feita uma pesquisa
exploratória e descritiva (GIL, 2010) do município de Indaiatuba, com base nos dados
oficiais dos órgãos de pesquisa e estatística, informações coletadas diretamente na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e no sitio eletrônico da Administração

Municipal, para definir o cenário no qual se insere a Fundação Indaiatubana de Educação
e Cultura – FIEC e sobre esta se desenvolve um estudo de caso, a fim de analisar a
relevância da aplicação de recursos públicos, com ênfase no montante liberado pelo
FNDE para execução do PRONATEC.
O perfil da instituição foi definido a partir dos relatos dos servidores, da comunidade e da
vivência da pesquisadora principal, que devido à relação emocional construída nos 10
anos de atuação profissional no objeto de estudo, pode representar uma limitação à
pesquisa. Os dados estatísticos foram fornecidos pelo Departamento de Integração Escola
Empresa, Secretaria Acadêmica, Coordenação de Projetos e Coordenação local do
PRONATEC. O recorte temporal da pesquisa é o período de 2013 a 2016, com ênfase em
alguns momentos no ano de 2015, do qual obteve-se informações mais detalhadas.
3.1 Descrição do Cenário da Pesquisa:
3.1.1 O Município de Indaiatuba
O município de Indaiatuba, localizado na região Metropolitana de Campinas, a cerca de
100km da capital e 15km do Aeroporto Internacional de Viracopos, com acesso
privilegiado a algumas das principais rodovias do país, tem grande potencial logístico,
fator que favorece o seu desenvolvimento. O Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados
do IBGE referentes ao ano de 2013 foi de R$ 10.303.802,00, o PIB per capita de R$
46.404,74, foi superior à média do Brasil e do estado de São Paulo.
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Município tem
apresentado resultados positivos e crescentes no comparativo dos anos de 1991, 2000 e
2010, observando-se ainda a superioridade em relação ao Estado de São Paulo nos dois
últimos períodos e ao Brasil em todos os períodos considerados, conforme dados do
PNUD, Ipea e FJP abaixo demonstrados:
Tabela 3 – Evolução do IDHM de 1991 a 2010
Espacialidade
IDHM 1991
0,541
Indaiatuba
0,578
São Paulo
0,493
Brasil
Fonte: Extraídos de www.atlasbrasil.org.br

IDHM 2000
0,704
0,702
0,612

IDHM 2010
0,788
0,783
0,727

De acordo com os levantamentos do PNUD, Ipea e FJP, em 2010 o índice de pobreza do
município era de 15,46%, o Índice de Gini 0,4.
Quando o assunto é gestão fiscal, a cidade apresentou conceito A no Índice FIRJAN nos
últimos três anos, lançado em 2012, o IFGF traz o debate sobre um tema de grande
importância para o país: a forma como os tributos pagos pela sociedade são administrados
pelas prefeituras. O índice é construído a partir dos resultados fiscais das próprias
prefeituras – informações de declaração obrigatória e disponibilizadas anualmente pela
Secretaria do Tesouro Nacional (FIRJAN). E no Ranking da Transparência elaborado
pelo Ministério Público Federal obteve pontuação máxima (MPF).
Com base nos dados do CAGED 2011 e do IBGE - Censo 2010, a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento elaborou a mapa dos empregos formais em Indaiatuba, conforme
demonstra a tabela 4:
Tabela 4 – Mapa dos empregos formais do município
Setor
Frequência
3.565
Construção Civil
25.496
Industrial de Transformação
13.682
Comércio

Percentual
7%
38%
20%

Serviços
Agropecuária
Administração Pública
Outros
Fonte: Extraídos de www.indaiatuba.sp.gov.br

18.531
653
4.689
765

28%
1%
5%
1%

Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento através
comunicação pessoal no dia 22/09/2016, observa-se que apesar do atual estado de
desaquecimento da economia nacional, a cidade mantém um índice crescente de
cadastramento de estabelecimentos:
Tabela 5 – Estabelecimentos cadastrados no município de 2012 a 2016
2012
2013
2014
2015
4.140
4.395
4.547
4.680
Comércio
5.025
6.141
7.141
8.045
Serviços
852
843
870
846
Indústria
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento

2016
4.684
8.502
868

A capacitação da mão de obra para atender a essa demanda é feita por duas faculdades
particulares instaladas na cidade, universidades públicas e particulares da região, pela
unidade do SENAI – Indaiatuba e pela FIEC, que como executora do PRONATEC será
mais profundamente analisada na sequência deste trabalho.
3.1.2 A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC e a oferta de cursos
profissionalizantes
Fundação pública municipal criada pela Lei nº. 2.162 de 03 de outubro de 1985, a FIEC
é hoje referência nacional de ensino técnico de qualidade. No início de sua atuação
ofertava cursos de formação profissional integrados com o ensino médio regular, os
cursos gratuitos mantidos pelo município eram limitados e o acesso ocorria por meio de
processos seletivos. A capacidade de atendimento era insuficiente para suprir a demanda,
mas a qualidade do serviço sempre foi o diferencial.
Em funções da reestruturação da Educação que desvinculou o Ensino profissional do
ensino regular, a FIEC passou a se dedicar exclusivamente aos cursos técnicos. Segundo
relatos de servidores mais antigos, passou por momentos críticos chegando a ser cogitado
seu fechamento. Nos anos 90 recebeu recursos do PROEP (Programa de Expansão da
Educação Profissional) para reforma e ampliação das instalações e na década seguinte
começou a assumir compromissos mais ousados ao firmar parcerias com outras esferas
administrativas, expandindo inclusive as fronteiras do município e atuando em outras
cidades da Região Metropolitana de Campinas.
Finalmente, em 2013, segundo relatos da comunidade e de parceiros, em virtude do
controle, da capacidade de gestão e a qualidade demonstrada na execução dos
programas/projetos supracitados, cujas contas e resultados foram aprovados pelos
demandantes, o histórico e a reputação adquirida em suas relações intergovernamentais,
a FIEC foi a primeira fundação municipal do país a iniciar a execução do PRONATEC.
Atualmente, com estrutura adequada, que inclui laboratórios de informática, idiomas,
desenho técnico, química, enfermagem, mecânica, eletroeletrônica, cozinha industrial,
lousas digitais/equipamentos de multimídia e ar condicionado em todas as salas de aula,
dentre outros, a FIEC oferece cursos técnicos de: Administração, Logística, Enfermagem,
Segurança do Trabalho, Cozinha, Nutrição, Farmácia, Meio Ambiente, Sistemas de
Informação, Informática para Internet, Edificações, Design de Interiores, Química,
Mecânica, Eletroeletrônica, Automação Industrial e Mecatrônica. Como diferencial da

FIEC, em todos os cursos oferecidos foi implantada carga horária mínima de 100 horas
de inglês, além de curso opcional específico de inglês e espanhol, com o objetivo de
melhorar a inserção dos alunos no atual cenário de economia globalizada.
A instituição possui o Departamento de Integração Escola-Empresa que realiza
anualmente o Censo da Indústria, Comércio e Serviço, por meio do qual identifica a
demanda de mão de obra. A partir dessas informações e das estatísticas apuradas pelo
MEC com base no CAGED e na RAIS, são definidos os cursos ofertados pelo
PRONATEC. De acordo com a coordenação local do Programa as vagas pactuadas até o
final de 2015 atenderam integralmente à demanda dos alunos matriculados no segundo e
terceiro ano do ensino médio nas escolas públicas de Indaiatuba.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Não se pode deixar de reconhecer que apenas a qualificação profissional pode resolver os
problemas nacionais de empregabilidade, mas afetam a possibilidade de todos os cidadãos
de melhorar suas condições, como demonstra a tabela 6 a seguir, segundo o estudo da
CNI (ASSUNÇÃO; GONZAGA, 2010):
Tabela 6. Impacto da qualificação profissional e escolaridade requerida para o mercado
Decomposição
Nenhum
Alfabetização ou 1ª Série Fundamental
Ensino Fundamental ou 1º Grau
Ensino Médio ou 2º Grau
Ensino Superior
Fonte: Assunção e Gonzaga, 2010 (p.36)

Efeito
6,6 %
6,0 %
5,2 %
10,9 %
40,3 %

Esses autores apontam que o impacto de cursos de qualificação profissional que exigem
ensino superior sobre os rendimentos é de 40,3%, comparado com estimativas entre 5,2
e 6,6% quando o nível de escolaridade requerido é nenhum ou baixo (ensino fundamental)
(ASSUNÇÃO; GONZAGA, 2010).
Na FIEC, conforme os dados da coordenação do Programa, foram disponibilizadas mais
de 4.500 vagas nos cursos técnicos concomitantes com o Ensino Médio, de junho de 2013
a dezembro de 2015, como se identifica na tabela a seguir, destacando-se que a oferta de
cursos apresenta uma oscilação justificada pela demanda do mercado, pela liberação dos
recursos pelo PRONATEC e pelo próprio interesse dos alunos por determinadas áreas
conforme verifica-se na tabela 7.
Tabela 7 – Oferta anual de vagas, por curso técnico na FIEC
Curso
Administração

Ano 2013
715

Ano 2014
-

Ano 2015
-

154

-

-

-

-

79

Design de Interiores

174

96

-

Edificações

294

103

-

Eletroeletrônica

77

113

-

Enfermagem

129

86

82

Farmácia

48

81

87

Informática

119

36

40

Automação Industrial
Cozinha

Informática para internet

31

-

-

Logística

348

285

205

Mecânica

280

84

-

-

123

Meio Ambiente

35

47

42

Nutrição e Dietética

114

133

-

Química

73

40

40

Segurança do Trabalho

62

99

Mecatrônica

Total
2653
1203
Fonte: Dados da Pesquisa com base nos dados da coordenação local do PRONATEC

698

Outras 496 vagas foram disponibilizadas através do SISUTEC - Sistema de Seleção
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, destinadas aos egressos do ensino
participantes do ENEM. Além dos cursos técnicos, a FIEC atuou nos cursos de Formação
Inicial e Continuada – FIC, ofertando, entre 2013 e 2014, 863 vagas nos cursos de Agente
de Aeroporto, Agente de Comissaria, Agente de Inspeção da Qualidade, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Espanhol (básico e intermediário), Inglês
Básico, Operador de Empilhadeira e Vendedor.
Desde a criação do PRONATEC em 2011, já foram realizadas 1.465.444 matrículas no
estado de São Paulo, sendo 1.096.707 para formação inicial e continuada e 368.737 para
cursos técnicos de maior duração (ACESSASP). De acordo com o Portal do MEC, foram
pactuadas para o ano de 2015 cerca de 12.500 turmas do PRONATEC em todo o país,
das quais apenas 10% são de cursos técnicos (1.250 cursos). Para o estado de São Paulo
foram pactuadas 727 turmas no total, sendo apenas 14 de cursos técnicos, dos quais 9 teve
a FIEC como executora. Foi, juntamente com as unidades do SENAI de Feira de Santana
BA, Cuiabá MT e Blumenau SC, a terceira instituição com maior número de cursos
técnicos pactuados para um único município em 2015. Tais números confirmam que a
instituição alcançou posição de destaque no cenário nacional na sua área de atuação.
Observe-se que a oferta de cursos técnicos pela FIEC foi muito superior à registrada no
Estado, oportunizando o acesso gratuito a cursos profissionalizantes de alta qualidade a
todos alunos matriculados no 2º e 3º ano do Ensino Médio da rede pública, o que
representa um grande avanço para uma cidade em franca expansão como Indaiatuba.
Destaque-se que muitos alunos desistem ou abandonam o curso por dificuldades
relacionadas à Educação Básica segundo Schwartzman e Castro (2013), e na tentativa de
amenizar esse problema, foi planejado um período intensivo de aulas de Português e
Matemática na FIEC. Outras questões como a dificuldade de conciliação de dois períodos
de estudo, a desestruturação familiar e até o desinteresse pelos estudos são apontados
como os principais motivos para a evasão e desistência dos alunos.
Como forma de estimular a pesquisa, o trabalho em equipe e mesmo o interesse pelos
estudos, foi implantado recentemente o trabalho com projetos multidisciplinares,
orientados por profissionais qualificados e participação em competições nacionais e
internacionais, com resultados satisfatórios e destacando a Instituição no meio acadêmico
e empresarial.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 483
estabelecimentos foram cadastrados no município somente em 2016, e um dos fatores
desse aumento ter se mantido apesar do momento difícil por que passa o país e atinge
mais duramente algumas cidades da região é a capacidade de formação de mão de obras
da FIEC. Muitas empresas, inclusive multinacionais sediadas no município têm parceria

com a instituição, que pelo departamento próprio de estágios, seleciona e encaminha
estagiários para as empresas parceiras e para os diversos departamentos da Prefeitura.
Nos últimos três anos 670 alunos em média realizaram estágio por esse sistema; outros,
já empregados na área do curso, com documentos de equivalência de estágios, atingiram
em média 134 por ano, segundo informações fornecidas pelo Departamento de Estágios.
A oferta de vagas de emprego nas empresas locais, nas áreas dos cursos ofertados pelo
PRONATEC na FIEC, mesmo neste período de desaquecimento da economia, é
constante, comprovando que a formação adequada aumenta a empregabilidade.
As contratações de estagiários feitas pela Prefeitura para atuar em diversos departamentos
vinculados às Secretarias de Administração, Saúde, Educação, Segurança Pública,
Desenvolvimento e Urbanismo, além do SAAE, do SEPREV e da própria FIEC são feitas
com base nas Leis Municipais Nº 4804/2005, 4996/2006, 4.994/2006, 5064/2007,
5433/2008 e 6602/2016. Os estagiários aprovados em processo seletivo interno recebem
bolsa auxílio no valor de R$ 500,00 mensais e têm a oportunidade prática de
aprendizagem. Não há, entretanto, a possibilidade de efetivação no serviço público sem
a aprovação em concurso público, conforme determina a Constituição Federal de 1988.
Os concursos públicos municipais dos últimos três anos contemplaram algumas vagas
relacionadas aos cursos ofertados pela FIEC, demonstradas na tabela 8, elaborada com
base nos editais publicados na Imprensa Oficial do Município:
Tabela 8 – Vagas em concurso público municipal relacionadas aos cursos oferecidos pela FIEC
Concurso
Cargo
Vagas
Escolaridade
01/2013
Auxiliar de Serviço de Saúde
01
Auxiliar de Enfermagem
Prefeitura
Técnico em Enfermagem
20
Técnico em Enfermagem
Municipal
Técnico em Edificações
01
Técnico em Edificações
01/2015
Técnico em Hardware
02
Técnico em Informática
Prefeitura
Técnico em Segurança do
Municipal
Técnico em Segurança do Trabalho
01
Trabalho
Operador de Captação de Estação de
06
Técnico em Química
Tratamento de Água
Operador de Captação de Estação de
03
Técnico em Química
Tratamento de Esgoto
01/2015
SAAE
Técnico de Controle de Qualidade
02
Técnico em Química
Técnico em
Técnico de Manutenção em Eletroeletrônica
02
Eletroeletrônica
Técnico em Edificações
01
Técnico em Edificações
01/2014
Técnico em Informática/Hardware
01
Técnico em Informática
FIEC
Fonte: Dados da Pesquisa com base nas informações da Imprensa Oficial do Município

Alunos dos cursos de informática, contratados pela instituição como estagiários, nos
termos da legislação municipal vigente, ministram curso de informática
(básico/intermediário/avançado) para a comunidade em 20 polos espalhados pela cidade,
inclusive com turmas para atendimento à terceira idade. Desde 2005, quando foi lançado,
o programa já atingiu mais de 14.000 pessoas, sendo cerca de 6.000 pessoas atendidas só
nos últimos três anos.
A pesquisa de egressos realizada pela própria Instituição em parceria com uma empresa
técnica, aponta que aproximadamente 70% dos alunos que se formaram na FIEC estão
empregados, dos quais em torno de 66% na área em que se formaram. A pesquisa aponta
ainda que 46% dos egressos ingressaram em cursos superiores. Assunção e Gonzaga

(2010) estimaram um aumento nos salários de pessoas que cursaram educação
profissional de 10%, mostrando o impacto dessa formação na geração de renda.
Segundo informações fornecidas pelo Departamento de Pessoal, desde a adesão ao
Programa em 2013, foram admitidos 380 profissionais de diversas áreas para atuar como
professores. Por se tratar de uma demanda temporária e de excepcional interesse público
como prevê a Constituição Federal, as admissões são por tempo determinado no regime
da CLT, precedidas por Processo Seletivo constituído de provas e títulos, devidamente
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de SP. Trata-se de mais um benefício à
cidade - geração de empregos diretos e indiretos - pois além dos professores contratados
pela FIEC para atuar diretamente nos cursos, são contratadas empresas terceirizadas para
fornecimento de transporte, lanches, apostilas, uniformes, materiais escolares e outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego tem como objetivo de
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica no país, considerando que a oferta de cursos técnicos contribuem para uma
melhor inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento regional
É sabido que, com uma qualificação maior, as empresas tendem a aprimorar processos,
produtos e serviços, ajudando a diminuir as taxas de desemprego e promovendo também
um crescimento econômico, mas os investimentos feitos sem o devido planejamento e
controle são estéreis e vãos. Desta forma, a prática de uma gestão integrada é fundamental
para a consolidação de Políticas Públicas voltadas para a capacitação profissional
Desta forma, o exemplo da FIEC mostra que instituições municipais, alinhadas com a
demanda local podem ser decisivas no sucesso da oferta de cursos do PRONATEC. Além
disso, instrumentos e indicadores de monitoramento, consolidam a prática, aliados com a
transparência e acompanhamento da gestão dos recursos para que seja possível, à exemplo
do que faz na FIEC, impactar positivamente a vida das pessoas e promover o
desenvolvimento local e regional.
Os resultados desta pesquisa comprovam a importância da gestão e da credibilidade
institucional, que levaram a FIEC, uma das principais instituições públicas ofertantes de
cursos técnicos pelo PRONATEC contribuir para transformar a realidade de milhares de
jovens e da cidade de Indaiatuba conquistando um papel protagonista (nacionalmente) na
promoção da qualificação profissional.
Considerando a limitação do escopo temporal, o foco deste estudo preliminar foi nos
aspectos positivos da execução do PRONATEC pela FIEC, buscando demonstrar que o
programa teve êxito como fomentador do desenvolvimento do município de Indaiatuba.
O que não significa afirmar que não haja problemas e desafios a serem superados, sendo
necessárias novas e mais profundas investigações neste sentido.
Cabe destacar que a construção de um mundo mais solidário, democrático e cooperativo
só será possível com investimentos na educação para o exercício pleno da cidadania.
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