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Sobre a linha de fomento

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (Setec), disponibiliza aos parlamentares,

Frentes Parlamentares e Comissões do Congresso Nacional a

oportunidade de apresentar emendas individuais e coletivas ao

Orçamento Geral da União de 2023 na Ação 21B-4, “Fomento ao

Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação

Profissional e Tecnológica”, com o objetivo de ampliar a oferta de

itinerários de formação técnica e profissional do Novo Ensino Médio,

por meio do fomento de cursos técnicos e de qualificação profissional.

A medida reforça as dotações orçamentárias da Educação,

promovendo a qualificação profissional na escola, além de ampliar a

empregabilidade e a inclusão produtiva dos jovens.

Para conhecer mais da ação, acesse aqui. 

QUALIFICA MAIS
ITINERÁRIO DA FORMAÇÃO TÉCNICA E
PROFISSIONAL

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/linhadefomentoitinerariodaformacaotecnicaeprofissional


Os itinerários formativos do Novo Ensino Médio e
o fomento da qualificação profissional 

Conforme a Lei nº 13.415/2017, o currículo do Novo Ensino Médio passa, em 2022,

a ser composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários

formativos.

Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos

de estudo, entre outras situações de trabalho, ofertados pelas redes de ensino,

que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar

para prosseguir estudos ou para o mundo do trabalho. Dentre eles, está o

Itinerário da Formação Técnica e Profissional (IFTP).

 

Com o intuito de fomentar e expandir o itinerário da formação profissional e

tecnológica dentro do novo modelo educacional, a Setec lançou a linha de

fomento “Qualifica Mais - Itinerário da Formação Técnica e Profissional”. Para

saber mais, clique aqui. 

 

A ação promove a cooperação entre as redes ofertantes, os parceiros

demandantes e as instituições da educação profissional e tecnológica (EPT) e

viabiliza, de forma coordenada, o fomento da educação profissional no território

nacional. Destina-se a fomentar cursos técnicos ou de qualificação profissional,

presenciais ou EAD, que componham, no todo ou em parte, os citados itinerários

(IFTP). No regime de colaboração, o fomento é realizado diretamente para a

instituição ofertante, situação que aproveita capacidades instaladas, amplia a

oferta e evita sombreamentos.

O Qualifica Mais - Itinerário da Formação Técnica e Profissional contou com a

adesão de 24 parceiros demandantes - Secretarias estaduais responsáveis pela

oferta do ensino médio nos estados - e 41 parceiros ofertantes, dentre eles

institutos federais, universidades federais e estaduais e os Sistemas Nacionais

de Aprendizagem Social. 

Nas tratativas da linha de fomento, foram realizadas 85 parcerias para a oferta

do Itinerário da Formação técnica e profissional (IFTP) em 1.027 municípios

brasileiros, para o atendimento de 248.440 alunos.    

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/linhadefomentoitinerariodaformacaotecnicaeprofissional


Como destinar um emenda para a linha de
fomento?
A demanda da Linha de Fomento do Qualifica Mais - Itinerário da Formação

Técnica e Profissional está disponível para consulta no link

https://painelfomento.link/emendas, por meio do Painel de Emendas

DAF/SETEC.   

Os parlamentares, após consulta ao Painel, poderão apresentar emendas

orçamentárias na Ação 21B4, de “Fomento ao Desenvolvimento e

Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e

Tecnológica”. O valor das emendas parlamentares deverá corresponder a

totalidade dos custos identificados em pelo menos uma linha do painel, ou

seja, devem mirar pelo menos uma turma completa de cursos que compõem o

itinerário. O parlamentar pode destinar a emenda com um valor menor ao

previsto para demanda de alunos de determinado curso apresentada pelos

parceiros demandantes. Entretanto, deve considerar o valor mínimo sinalizado

na demanda, que considera pelo menos 50 alunos no curso escolhido.

Os valores do painel seguem a seguinte memória de cálculo: Valor da turma =

(valor da carga-horária do curso x valor hora-aluno de referência x número de

alunos a serem matriculados na turma). Os valores hora-aluno são fixos,

definidos por resolução do FNDE: R$ 10,00 para cursos presenciais e R$4.50

para cursos na modalidade à distância. Estes valores podem custear

quaisquer despesas de custeio relacionadas à oferta, incluindo bolsa para

contratação de profissionais e assistência estudantil (transporte, alimentação,

uniforme e outros).

Importante destacar que as emendas parlamentares alocadas nessa ação

devem ter como beneficiárias exclusivamente as localidades com a demanda

identificada no Painel de Fomento e serão executadas através dos parceiros

ofertantes também já identificados, com execução direta da Setec.

AÇÃO 21B4 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS
SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO: 90 (EXECUÇÃO DIRETA) 
GND: 3 (CUSTEIO) 
PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO:0002 (FOMENTO A MATRÍCULAS EM CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA)
JUSTIFICATIVA: (NOMINAR OS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS, AS TURMAS/LINHAS
ESCOLHIDAS E INFORMAR QUE A DOTAÇÃO VISA AO FOMENTO DO ITINERÁRIO
DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL DO NOVO ENSINO MÉDIO) 

https://painelfomento.link/emendas
https://painelfomento.link/emendas


R$ 1.194.576.265,00

MUNÍCÍPIOS PARTICIPANTES1.027

Síntese das demandas qualificadas para fomento 

TURMAS7.814

PARCEIROS OFERTANTES41

UNIDADES DA FEDERAÇÃO24            

ALUNOS 248.440

PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA EAD8,44%
PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA PRESENCIAL91,56%

PARA ACESSAR OS DETALHES DE CADA OFERTA DO PAINEL DE

EMENDAS, ACESSE HTTPS://PAINELFOMENTO.LINK/EMENDAS

 
A SETEC FICA DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS PARA

A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ATRAVÉS DO E-MAIL:

QUALIFICAMAIS@MEC.GOV.BR

https://painelfomento.link/emendas
mailto:qualificamais@mec.gov.br

