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O PRONATEC
O Programa Nacional de Acesso à Formação Profissional, Técnica e
Tecnológica e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com
o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
Entre as suas ações, destacamos a Bolsa-Formação que fomenta a expansão da
formação profissional de nível básico para trabalhadores, por meio dos cursos
de qualificação ou Formação Inicial e Continuada (FIC) e os Cursos Técnicos
para jovens ingressos ou egressos do Ensino Médio.
O Ministério da Educação (MEC) é o proponente desta política, o qual
conta com uma rede de parceiros ofertantes dos cursos: os Institutos Federais
(IFs), Cefets, Escolas Técnicas vinculadas às Universidades, Sistemas Estaduais,
Municipais e Distrital de Educação, o Sistema “S” (Senar, Senai, Senac) e
instituições privadas.

Para mais informações http://pronatec.mec.gov.br/ e conheça o Guia Pronatec
de Cursos FIC e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
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O QUE É O PRONATEC CAMPO?
A modalidade Pronatec Campo é demandada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) que é responsável por mobilizar as bases
e levantar o público interessado em fazer os cursos. O MDA também é o
responsável em buscar os ofertantes e fazer a pactuação com o MEC para que os
cursos sejam oferecidos.
O Pronatec Campo é uma oportunidade de cursos de formação
profissional para os diversos públicos da agricultura familiar:
•

Agricultores /as familiares;

•

Assentados/as e acampados/as da reforma agrária;

•

Assalariados/as rurais;

•

Indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais
(ribeirinhos, pescadores, vazanteiros, quebradeiras de coco,
faxinalenses, extrativistas, caiçaras entre outros).
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OBJETIVOS DO PRONATEC CAMPO
O Pronatec Campo tem o objetivo geral de promover espaços de
qualificação profissional de agricultores e agricultoras, integrando às demais
políticas de desenvolvimento rural sustentável e solidário.

OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•

•
•
•

Qualificar o acesso às políticas públicas de inclusão social e
produtiva no meio rural;
Oportunizar a inclusão sócioprodutiva e econômica dos/as
agricultores/as familiares, priorizando as juventudes do campo
e focando na integração da formação com as estratégias de
desenvolvimento rural sustentável e solidário;
Estimular o intercâmbio de conhecimentos, adotando os princípios
da agroecologia como modelo de desenvolvimento rural sustentável;
Apoiar o desenvolvimento de metodologias para promover
processos de diversificação da produção e a transição agroecológica;
Priorizar a produção para garantir a segurança alimentar e
nutricional da família e comunidade;

•
•
•
•

Agregar valor às produções para a melhoria da renda familiar;
Criar oportunidades para o/a jovem permanecer no campo e
fortalecer os processos de sucessão na agricultura familiar;
Qualificar a gestão das unidades de produção familiar, cooperativas
e agroindústrias;
Promover a organização social, produtiva e o acesso a mercados
institucionais e privados.
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CURSOS OFERTADOS PELA BOLSA-FORMAÇÃO
O Pronatec Campo oferece um agrande quantidade de cursos, tanto
para a modalidade de qualificação profissional básica (os cursos FIC), quanto
para a modalidade de Cursos Técnicos.
Cursos de formação profissional básica no Guia de Cursos FIC:
Açaicultor, Agricultor Orgânico, Apicultor, Auxiliar Técnico em
Agroecologia, Avicultor, Agente Cultural, Auxiliar Administrativo, Agente
Comunitário de Saúde, Agente de Desenvolvimento Socioambiental, Agente de
Desenvolvimento Cooperativista, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, Agente
de Alimentação Escolar, Agente de Projetos Sociais, Artesão de Cerâmica,
Horticultor, Bovinocultor de Leite, Cafeicultor, Piscicultor, Operador de
Trator de Pneu, Jardineiro, Marceneiro Pedreiro de Alvenaria, Operador de
Beneficiamento de Café, Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças,
Produtor de Derivados do Leite, Condutor Ambiental Local, Produtor de
Embutidos e Defumados, Viveirista, entre outros.

CURSOS TÉCNICOS:
•

Técnico em Agroecologia,

•

Técnico em Administração,

•

Técnico em Agroindústria,

•

Técnico em Agropecuária,

•

Técnico em Cooperativismo,

•

Técnico em Zootecnia,

dentre outros.
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COMO SE INSCREVER EM UM CURSO
Os interessados devem preencher uma ficha de pré-matrícula
disponibilizada na Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário (DFDA)
do estado ou procurar informações nos Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(STRs) ou o Sindicato da Agricultura Familiar (Sintrafs); Emater, ou órgão
similar que presta assistência técnica e extensão rural; Secretaria Municipal de
Agricultura; Secretaria Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável.
- Nos Territórios: Comitês, Fóruns ou Colegiados Territoriais,
Superintendências Regionais do Incra, etc.
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OFERTA DE CURSOS
Os Cursos Pronatec Campo são ofertados nas sedes dos Institutos
Federais, Escolas vinculadas às Universidades Federais, Escolas Estaduais de
Ensino Médio, Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), Sistemas de
aprendizagens: Senai, Senai Senar etc.
Para facilitar o acesso dos alunos, os cursos podem ser acontecer fora
das sedes dessas instituições: em escolas municipais ou estaduais, centros de
formação dos movimentos sociais, centros de pastoral de igrejas, EFAs, CFRs,
desde que esses locais ofereçam as condições adequadas que garantam o
funcionamento e a qualidade do curso que se pretende fazer.
O MEC abre novos cursos duas vezes ao ano. No final do ano para
iniciar, geralmente em fevereiro e no meio do ano para iniciar em agosto.
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COMO SE INFORMAR MAIS?

mda.gov.br
- Comissão Nacional Pronatec Campo - (61) 2020-0953
Contatos na Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário – DFDA

Sudeste
Sul
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Oeste
DFDA
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MG

RJ

Telefone

Nordeste
DFDA

Telefone

Norte
DFDA

Telefone

(27) 3534.4002/
4001

AL

(82)3597.4771/
3221.6584

AC

(68)3214.3083/
3223.1713

BA

(71)3505.5376/
5333/5395/
3206.6427

AP

(96)3214.1611/
8404.7949

(31) 3344.3397/
3989/1881
(21)2224.3639/
2232.6774

SP

(11)3823.8585/
8641/8639

PR

(41)3360.6562/
6565/6566

RS

CE
MA

(85)3299.1309/
9102.3250
(98)3245.3685/
7617

AM
PA

(92)3194.1383/
1384/1386
(91)3202.3841/
3862/3811

PB

(83)3049.9228/
9265/9253

RO

(69)3229.2564/
9271.4420

(51)3226.8261/
3280.4008

PE

(81)3231-2219/
3053/2080

RR

(95)3624.4129/
4229/4112/4078

SC

(48)3733.3597/
3556/3586

PI

(86)3221.3774/
4297/4634

TO

(63)3219.5217/
5302

GO

(62)3269.1756/
1736/1709

RN

(84)4006.2126/
2171/2172

MT

(65)3322.6598/
3644/3753

SE

(79)3022.3854/
6311/5546

MS

(67)3320.3875/
3874/3861
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