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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 
 
 
 

P l a n o  d e  E x p a n s ã o  d a  R e d e  F e d e r a l  d e  E d u c a ç ã o  T e c n o l ó g i c a  
 

I – APRESENTAÇÃO 

A SETEC/MEC formulou uma Proposta de Política Pública de Educação Profissional e 
Tecnológica, expressa e publicada amplamente para todo o Brasil. Esta proposta está embasada numa 
concepção de mundo, de nação, de homem e de trabalho onde o ser humano é o parâmetro primeiro e 
principal, cujos processos produtivos e relações sociais devem eticamente reafirmar e respeitar. 

Esta política pública, além de reafirmar a educação profissional e tecnológica como bem público, 
condição de desenvolvimento humano, econômico e social, compromete-se com a redução das 
desigualdades sociais e regionais, vincula-se ao projeto de nação soberana e de desenvolvimento 
sustentável, incorporando a educação básica como requisito mínimo e direito de todos os trabalhadores, 
mediados por uma escola pública com qualidade social e tecnológica. 

A educação profissional e tecnológica, enquanto política pública estratégica de Estado, estará 
articulada com um conjunto de outras políticas públicas que estão em curso, tais como: política de 
desenvolvimento econômico, política industrial, política de ciência e tecnologia, política de trabalho e 
geração de emprego e renda, política de comunicação e inclusão digital, política de desenvolvimento e 
inclusão social, política de Educação Básica e Superior, política de agricultura, pecuária e pesca, política 
de desenvolvimento agrário, política de saúde, política para a Juventude e política de Educação de Jovens 
e Adultos, dentre outras. 

Para contribuir com o projeto de nação, com o projeto de desenvolvimento, com a educação do 
cidadão brasileiro e com este conjunto de políticas e demandas do mundo do trabalho, este trabalho visa 
apresentar um projeto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ampliando 
no Brasil os espaços de formação profissional de excelência. 
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II – OBJETIVOS GERAIS 

 O objetivo deste projeto é de ampliar a área de atuação da Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica, hoje composta de 144 instituições, criando mais 38 unidades entre Escolas Técnicas, 
Agrotécnicas e Unidades de Ensino Descentralizadas, que formarão e educarão cidadãos críticos e 
profissionais competentes, com autonomia ética, política, intelectual e tecnológica, pois a construção do 
conhecimento e sua socialização será resultado do trabalho social e das relações que são empreendidas 
entre o mundo do trabalho, da cultura e das ciências. 
  
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implantar Escolas Federais de Formação Profissional e Tecnológica nos  estados ainda 
desprovidos destas instituições, além de preferencialmente em periferias de grandes centros urbanos e 
municípios interioranos, distantes de centros urbanos, cujo cursos estejam articulados com as 
potencialidades locais de mercado de trabalho. 

 
VI - INTRODUÇÃO 

A Rede de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – composta de 34 
Centros Federais de Educação Tecnológica, 36 Escolas Agrotécnicas Federais, 01 Escola Técnica 
Federal, 30 Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais e 42 Unidades de Ensino 
Descentralizadas – experimentou, nos últimos cinco anos, taxas de crescimento na oferta de cursos e 
vagas poucas vezes alcançadas ao longo da história educacional brasileira. 

Reconhecidas pela qualidade da educação que oferecem, essas escolas possuem 
considerável capacidade instalada e grande experiência metodológica nos diversos setores da produção. 
Os seus recursos humanos possuem elevado padrão de formação, contando nos seus quadros com 
aproximadamente 12.000 docentes. Analisando-se o conjunto de escolas segundo o setor econômico no 
qual estão focalizadas e os cursos profissionalizantes que oferecem, verifica-se que o percentual de 
escolas que atuam no setor de indústria e serviços (52%) é ligeiramente superior ao percentual de escolas 
voltadas para a área agropecuária (48%). 

Muitas dessas instituições já desenvolvem, mesmo que de forma assistemática, projetos 
importantes junto à população e empresas locais sendo, muitas vezes, referência em conhecimento 
tecnológico. Algumas desenvolvem, ainda, programas junto a populações em situação de risco social. 
Esses programas, em geral, integram as atividades de extensão da escola. Atendimento aos menores em 
situação de risco, profissionalização de presidiários, alfabetização de adultos com profissionalização, 
desenvolvimento de plano-diretor de Prefeituras, atendimento às comunidades rurais em projetos de 
extensão, cooperativismo, agroindústria familiar, cursos básicos para pessoas com necessidades especiais 
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(1.800 alunos atendidos) estão entre os vários exemplos de ações desempenhadas pelas Instituições 
Federais de Educação Tecnológica, com foco na inclusão social de contingentes socialmente 
desfavorecidos. 

O processo de expansão a que nos referimos anteriormente manifestou-se no incremento 
do número de matrículas (crescimento de 25% no ensino médio, 116% no ensino técnico, 1.208% no 
ensino tecnológico e 1.358% nas licenciaturas, sempre considerando o período de 1999 a 2004), bem 
como na diversificação dos cursos oferecidos, com particular destaque para a implantação dos cursos 
superiores de tecnologia e das pós-graduações tecnológicas, consolidando, desta forma, a verticalização 
da oferta de uma educação tecnológica que perpassa todos os níveis de ensino. 

 

  Contudo, ainda que os números sinalizem uma notável expansão na oferta de cursos – 
destacadamente os de nível superior – é necessário reconhecer que a demanda cresceu de forma 
exponencial e, o que é mais grave, diversificou-se amplamente, na medida em que o desenvolvimento dos 
processos produtivos conduziu à identificação de novos perfis profissionais. 

  Não seria temerário, em hipótese alguma, afirmar que as instituições federais de educação 
profissional trabalham, hoje, no limite da capacidade instalada, com potencialidades de expansão limitadas 
por algumas deficiências estruturais, das quais a inadequação dos quadros funcionais é a mais grave. 
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  No que diz respeito à recomposição dos quadros atualmente aprovados, é notório o 
compromisso deste Governo com a eliminação das carências identificadas, o que tem sido efetivado por 
meio de processo sistemático de realização de concursos públicos, iniciados em 2003 e que, acreditamos, 
perdurará até a reposição de todas as vagas. 

  Não obstante o esforço governamental de recomposição de quadros, há que se 
reconhecer, por outro lado, a urgência na redefinição dos mesmos, o que se traduziria, no caso da 
educação profissional e tecnológica, na adoção de três diferentes estratégias: 1) readequação dos quadros 
funcionais dos CEFETs e, principalmente, das Escolas Agrotécnicas Federais; 2) constituição dos quadros 
das Unidades de Ensino Descentralizadas – UNED’s que já se encontram em funcionamento, e 3) previsão 
de criação de novas unidades de educação profissional. 

  No caso das Unidades de Ensino Descentralizadas já implantadas e que não possuem 
quadros funcionais definidos em lei – Morrinhos/GO, Cachoeiro do Itapemirim/ES, Divinópolis/MG, 
Guarulhos/SP, Sertãozinho/SP, Jaraguá do Sul/SC, Campo Mourão/PR, Dois Vizinhos/PR, Paracambi/RJ e 
Realengo/RJ – importa dizer que o Ministério da Educação já se antecipou em adotar todas as medidas 
paliativas ao seu alcance, desde a redistribuição de cargos vagos de outras IFE’s até a autorização para a 
contratação de professores substitutos, lançando mão de cargos lotados na unidade sede do respectivo 
CEFET. Todavia, não existe a possibilidade de contratação temporária de técnicos-administrativos, como 
tampouco é razoável esperar que estas unidades sejam mantidas por força de convênios com outras 
esferas de governo. 

  A respeito da última das três linhas de ação acima mencionadas, preocupa-nos que, 
decorridos 95 anos da criação das primeiras instituições federais de educação profissional, não exista, até 
hoje, nenhuma instituição federal de educação tecnológica nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do 
Sul e no Distrito Federal. Ao passo em que as políticas públicas de expansão da educação tecnológica 
valorizam as iniciativas do chamado segmento comunitário, é igualmente relevante e necessário que a 
própria União exerça o papel de protagonista nos casos em que as parcerias público-privadas não são, por 
si só, capazes de assegurar a oferta do ensino público. 

  Mesmo nos estados que contam com alguma Instituição Federal de Educação 
Tecnológica, é preciso reconhecer a importância de que as regiões mais distantes dos grandes centros 
formadores, assim como as periferias dos centros urbanos, contem com o modelo de instituição pública, 
gratuita, de qualidade e acessível aos contingentes menos favorecidos da população. 
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  Na medida em que este Governo demonstra sensível preocupação com a questão da 
redução das desigualdades regionais e com a carência de profissionais qualificados em vários postos de 
trabalho ociosos, é fundamental reconhecer que o Estado não pode se omitir na função de oferecer uma 
rede de formação profissional com a melhor cobertura geográfica possível. 

  As propostas delineadas neste documento importam na criação de 5 Escolas Técnicas 
Federais e de 4 Escolas Agrotécnicas Federais; na implantação de 33 novas Unidades de Ensino 
Descentralizadas, contemplando 23 Unidades da Federação com a instalação de pelo menos uma 
Instituição Federal de Educação Tecnológica. Em conjunto, as novas unidades terão área de abrangência 
que englobará, aproximadamente, 1.500 municípios brasileiros. 

  Ao todo, serão criadas 74.136 novas vagas em cursos técnicos de nível médio e 
superiores de tecnologia. A proposta implica ainda na geração de 5.513 novos postos de trabalho, dos 
quais 2.110 são de cargos de professor, e no aporte de R$ 99,5 milhões para edificação (ou adaptação de 
estruturas já existentes) e equipagem das novas unidades de ensino. 

  Nesta perspectiva, apresentamos, de forma mais detalhada, o conjunto de demandas 
relativas à expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, mediante a criação de Escolas Técnicas 
Federais e Escolas Agrotécnicas Federais, bem como implantação de novas Unidades de Ensino 
Descentralizadas dos atuais Centros Federais de Educação Tecnológica, em todos os casos, com olhar 
fixo na realidade local, nas potencialidades estratégicas traduzidas pelos Arranjos Produtivos Locais e no 
compromisso com a inclusão social dos contingentes menos favorecidos. 
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GRUPO I 
CRIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS E ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS 

 
Decorridos 95 anos da criação das primeiras 
instituições federais de educação profissional, não 
existe, até hoje, nenhuma instituição federal de 
educação tecnológica nos estados do Acre, Amapá, 
Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. 

 

1) ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO ACRE 

O Estado do Acre é uma das quatro Unidades da Federação que não contam com 
nenhuma Instituição Federal de Educação Tecnológica, seja de perfil técnico-industrial, seja de perfil 
agroindustrial. 

Tomando por referência os estudos promovidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, verificamos que os indicadores educacionais do Estado do Acre são alarmantes: a taxa 
de analfabetismo gravita em torno dos 35%; entre as pessoas com mais de 25 anos, 48% não completou a 
quarta série do ensino fundamental e 70% possui menos de 8 anos de estudo; apenas 1% da população 
tem acesso a cursos de formação profissional de nível básico ou técnico, sendo que o estado possui 
apenas 2 escolas de ensino profissionalizante, ambas na área de saúde. 

A maioria dos Municípios não apresenta água encanada e nem rede de esgoto. Apenas 
Rio Branco tem abastecimento de água encanada, mas não possui serviço de esgoto eficiente. 

Contrastando com baixos índices de desenvolvimento sócio-econômico, observa-se que a 
região é rica em recursos naturais apresentando muitas potencialidades estratégicas, com alguns Arranjos 
Produtivos Locais – APL’s expressivos na região de Rio Branco. O Acre é o maior produtor de borracha do 
País. A coleta de castanha-do-pará é irregular porque depende das chuvas. Na floresta, a exploração 
madeireira é realizada de forma seletiva, contudo sem nenhum tipo de manejo ambiental. A exportação da 
madeira em toras não propicia a geração de riqueza para a região ou para o Estado. A indústria de 
transformação baseia-se em algumas serrarias e pequenas fábricas de rapadura e de farinha de mandioca. 

Na meso-região que tem no município de Rio Branco o pólo de referência, destacam-se as 
potencialidades estratégicas dos ramos de madeiras e móveis, agroindústria (castanha), fruticultura 
tropical, produtos florestais não-madereiros, artesanato, agricultura (milho) e cerâmica (olarias), setores 
que compõem as maiores parcelas do PIB da região. 

Face à contundente carência de oportunidades de educação profissional, tanto em cursos 
técnicos de nível médio, como nos de formação inicial e continuada de trabalhadores, e diante da forte 
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concentração de arranjos produtivos no vale do acre, tendo Rio Branco como o município de maior 
incidência dos arranjos, sugerimos a criação da Escola Técnica Federal do Acre, sediada em Rio Branco, 
com proposta pedagógica nas áreas de Agropecuária, Indústria e Meio-Ambiente, prestando suporte ainda 
na área de Informática, onde seriam necessários recursos financeiros na ordem de 3,2 milhões de reais, 
distribuídos da seguinte forma: 

CATEGORIA DE DESPESA VALOR TOTAL  QUADRO DE PESSOAL 
Obras 1.500.000,00  Docentes 50 
Equipamentos 1.000.000,00  Técnicos de Nível Superior 25 
Capacitação 300.000,00  Técnicos de Nível Médio 40 
Consultorias 250.000,00    
Serviços 150.000,00    
TOTAL 3.200.000,00   

A previsão é que a Escola Técnica Federal do Acre inicie suas atividades oferecendo 
quatro cursos, atendendo, após 2 anos de funcionamento, a 2.000 alunos nos cursos de educação 
profissional técnica de nível médio. 

 

2) ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAPÁ 

No Estado do Amapá, o quadro que surge a partir da análise de seus indicadores sócio-
econômico-educacionais não é muito diferente daquele identificado em relação ao Estado do Acre: 60% da 
população acima de 25 anos não completou o ensino fundamental, sendo que 16% das pessoas nessa 
faixa etária não sabem ler nem escrever um bilhete simples; menos de 1% da população tem acesso a 
cursos de formação profissional de nível técnico, o que se explica facilmente pelo fato de o Estado possuir 
apenas 1 (uma) escola de ensino profissionalizante. A população economicamente ativa corresponde a 
apenas 37,5% da população do Estado. 

A produção de energia elétrica no Estado está abaixo de seu consumo doméstico, 
conseqüentemente, insuficiente para a implantação de Parques Industriais. O transporte fluvial é o mais 
utilizado pela população sendo normalmente realizado em barcos motorizados e navios de médio e 
pequeno porte. 

A exemplo do Estado do Acre, trata-se de região rica em recursos naturais. O Estado 
caracteriza-se como exportador de matérias-primas, produtos primários e semi-elaborados. O Amapá é o 
segundo produtor de manganês do País, minério que o Estado explora desde 1957, sendo que, 
atualmente, as minas já apresentam sinais de exaustão. Na pecuária, predominam as criações de búfalos, 
de gado bovino e de suínos. O setor industrial baseia-se na extração mineral, na madeira e na pesca. O 
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principal produto agrícola é a mandioca, seguida pelo arroz, feijão, milho, cana-de-açúcar e pimenta do 
reino. 

Em Macapá, destacam-se as atividades nas áreas de madeiras e móveis, cerâmica para 
construção civil, horticultura, fruticultura, exploração florestal, produtos florestais não-madereiros, 
agricultura (mandioca), piscicultura, pecuária de corte e rochas ornamentais. 

Tendo em vista que este Ministério já foi instado a se manifestar a respeito de dois 
Projetos de Lei com vistas à criação de uma Instituição Federal de Educação Tecnológica no Estado do 
Amapá, sugerimos a criação da Escola Técnica Federal do Amapá, sediada em Macapá, com proposta 
pedagógica nas áreas de Agropecuária, Indústria e Meio-Ambiente, prestando suporte ainda na área de 
Informática, para a qual seriam necessários insumos equivalentes ao da proposta de criação da Escola 
Técnica Federal do Acre. 

 

3) ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 

O Estado do Mato Grosso do Sul, ao lado de Acre, Amapá e Distrito Federal, é uma das 
quatro Unidades da Federação que não contam com nenhuma instituição da Rede Federal de Educação 
Tecnológica. 

Três quartos da população com mais de 25 anos não completaram o ensino fundamental e 
apenas 1% da população tem acesso a cursos de formação profissional de nível básico ou técnico, sendo 
que o estado possui apenas 3 escolas de ensino profissionalizante: uma federal, o Centro de Capacitação 
de Saúde e Ambiente e outras duas estaduais. 

Os meios de transportes do Estado predominantemente convergem ou passam por 
Campo Grande. De toda sua malha rodoviária, apenas 8,9% encontra-se pavimentada; o Estado possui 3 
aeroportos e sua rede ferroviária é composta por apenas uma única ferrovia. Já a navegação fluvial 
acontece no rio Paraguai e vem perdendo importância ao longo dos anos. 

Sua economia se baseia na agricultura, na pecuária e na extração mineral. Na produção 
agropecuária encontramos culturas de soja, arroz, café, trigo, milho, feijão, mandioca e algodão, entre 
outros. A atividade pecuária conta com rebanhos bovino, suíno, eqüino e ovino, com particular destaque 
para a indústria de couro. Outra potencialidade do Estado é o turismo. Mato Grosso do Sul abriga 2/3 da 
área do Pantanal. Reconhecido como uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do 
Planeta, manifestado pelo título de Patrimônio da Humanidade, dado pela Unesco, é uma fonte de riqueza 
turística para o Estado. 

Na análise dos Arranjos Produtivos Locais identificados, constatou-se que algumas das 
atividades desenvolvidas por seus municípios são: confecções, cerâmica para construção civil, metal 
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mecânica, pecuária de leite, piscicultura, e expressivo potencial para ecoturismo. 

Face à contundente carência de oportunidades de educação profissional, tanto em cursos 
técnicos de nível médio, como nos de formação inicial e continuada de trabalhadores, e diante da 
concentração demográfica e posição geográfico-administrativa estratégica, sugerimos a criação da Escola 
Técnica Federal do Mato Grosso do Sul, sediada em Campo Grande, com proposta pedagógica nas áreas 
de Agropecuária, Agroindústria, Indústria, prestando suporte ainda na área de turismo, requerendo aporte 
de recursos financeiros e humanos similares aos projetados para as ETFs do Acre e do Amapá. 

A previsão é que a Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul inicie suas atividades 
oferecendo quatro cursos, matriculando a 2.000 alunos nos seus primeiros dois anos de funcionamento. 

4) ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE RONDÔNIA 

Rondônia herdou seu território dos estados de Mato Grosso e Amazonas, sendo que sua 
colonização aconteceu no auge de ciclo da borracha, no final do século XIX, quando muitos nordestinos 
para lá migraram. Em 1903 se constrói a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e se realiza a ligação 
telegráfica estabelecida por Cândido Rondon, de quem herdou o nome. 

Hoje Rondônia possui uma área de 238.512,8 Km2 e uma população de 1.379.787 
habitantes. Há muito ainda o que se fazer pelo Estado, que apresenta uma taxa de analfabetismo na 
ordem de 17%; 70% das pessoas não chegaram a concluir a 8ª série e apenas 0,44% da população tem 
acesso a cursos de formação profissional de nível básico ou técnico. O estado possui apenas 2 escolas de 
ensino profissionalizante, ambas na área agrícola. 

Rondônia tem uma malha rodoviária razoável com ligação à Cuiabá e São Paulo e com 
saída também para o Acre. O rio Madeira, altamente navegável no trecho de Porto Velho ao Amazonas, 
constitui-se na via natural de acesso ao Oceano Atlântico e aos mercados da América Central e do Norte, 
África e Europa. 

Sua economia baseia-se no extrativismo vegetal, mineral e na agropecuária, com alguns 
Arranjos Produtivos Locais – APL’s expressivos, principalmente nas regiões de Porto Velho, Vilhena, Ji-
Paraná e Cacoal, cidades pólo de importantes potencialidades estratégicas dos ramos de madeiras e 
móveis, agricultura de arroz, soja, cacau e café, pecuária de corte, cerâmica vermelha, piscicultura, 
ovinocultura e confecções. Rondônia possui 3.391 indústrias de pequeno e médio porte, sendo que as que 
mais se destacam atuam nas áreas de madeira e produtos alimentícios. As madeiras nobres como o 
mogno, vinhático e cerejeira vinham sendo extraídas de forma desordenada, causando um desmatamento 
comprovado de 30% das florestas, o que fez com que o governo demarcasse reservas e criasse incentivo 
ao reflorestamento. 
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Diante do quadro deficitário da oferta de educação profissional, tanto em cursos técnicos 
de nível médio, como nos de formação inicial e continuada de trabalhadores, e considerando o grande 
número de arranjos produtivos locais consolidados e a concentração da população em Porto Velho, sendo 
o município de maior incidência dos arranjos, sugerimos a criação da Escola Agrotécnica Federal de Porto 
Velho, sediada nesta mesma cidade, com proposta pedagógica nas áreas de Agropecuária, Agroindústria, 
Meio-Ambiente e Informática requerendo aporte de recursos financeiros na ordem de R$3.550.000,00 
(Três milhões quinhentos e cinqüenta mil reais), conforme quadro de necessidade de recursos e memória 
de cálculo (ANEXOS II e III). 

 A previsão é que a Escola Agrotécnica Federal do Porto Velho inicie suas atividades 
oferecendo quatro cursos, matriculando a 800 alunos nos seus primeiros dois anos de funcionamento. 

 

5) ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE CANOAS 

 

 

6) ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE BRASÍLIA 

O Distrito Federal, onde está sediada a capital da República, vem se desenvolvendo 
rapidamente em seus 46 anos de existência. Possui, atualmente, uma população estimada em cerca de 
2.282.049 habitantes, com uma área territorial de 5.802 Km2 e uma densidade populacional de cerca de 
354,3 hab/Km2. Sua função primordial é a de abrigar a sede do Governo Federal e dos principais órgãos 
dos poderes Legislativo e Judiciário, sendo o Plano Piloto (Brasília) classificado como um dos locais de 
maior renda per capita do país. 

As principais atividades econômicas de Brasília são o comércio, os serviços, a 
Administração Pública, a agricultura e a indústria. A maior parte destas (à exceção dos órgãos públicos 
federais) localizam-se nas regiões administrativas mais distantes do Plano Piloto, com incentivo para as 
atividades não poluentes, como a indústria de softwares, de cinema e vídeo, gemologia entre outros. 
Desenvolve-se também a pecuária extensiva de corte, sendo a bovinocultura a que mais se destaca. Na 
agricultura destacam-se as culturas de laranja, morango e hortifrutigranjeiros. 

A região possui diversas potencialidades estratégicas, possuindo alguns Arranjos 
Produtivos Locais já consolidados, sendo inclusive fomentados por alguns órgãos como MCT e SEBRAE. 
Entre os principais APL’s citamos os de Tecnologia da Informação, Turismo de Eventos, Agricultura 
Orgânica, Produção de Cinema, Madeira e Móveis e Bovinocultura, sendo o setor de serviços responsável 
pela maior parcela do PIB da região. 
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Quanto aos índices educacionais, o Distrito Federal possui uma das menores taxas de 
analfabetismo do país, 4,4% em 2003, apresenta ainda uma matrícula de 370.219 alunos no ensino 
fundamental, 122.225 no ensino médio, 108.953 no ensino superior, mas apenas 8.752 no nível técnico, 
quase sempre em cursos de curta duração. (Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP). Não existe, no Distrito Federal, nenhuma Instituição Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Os arranjos produtivos que mais se desenvolvem são ligados à terra, à produção de 
agricultura orgânica, hortifrutigranjeiros e manejo de animais, o que deveria, em tese, servir de amplo 
espaço de atuação para o Colégio Agrícola de Brasília. 

Criado em 1958, pelo plano de metas do governo JK, com o objetivo de "ministrar" cursos 
regulares de Ginasial e Colegial Agrícola, sua inauguração ocorreu em 1962 quando a escola recebeu o 
nome de "Escola Agrotécnica de Brasília", vinculada ao Ministério da Agricultura. 

Em 1967, subordina-se ao Ministério da Educação e Cultura, passando a ser chamado 
"Colégio Agrícola de Aplicação de Brasília". 

Em 1978 o colégio foi transferido para o Governo do Distrito Federal, incorporando-se à 
rede oficial de ensino do Distrito Federal. 

A partir de 19/07/2000, recebendo aporte financeiro do Ministério da Educação, através de 
convênio com o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, o Colégio Agrícola de Brasília 
passou à denominação de "Centro de Educação Profissional - Colégio Agrícola de Brasília", adotando a 
sigla - CEP/CAB, cujo funcionamento objetivava a qualificação e requalificação profissional sendo a sua 
proposta voltada à realização de cursos básicos e técnicos, direcionados ao atendimento da demanda 
mercadológica, principalmente na sua área de abrangência - o setor primário da economia. 

Em que pese oferecer cursos básicos de jardinagem e produção de mudas, piscicultura, 
apicultura, saúde animal, horticultura, moagem e subprodutos da cana de açúcar, inseminação artificial 
entre outros, o Colégio Agrícola de Brasília oferece apenas dois cursos técnicos: Curso Técnico em 
Agropecuária e Curso Técnico em Agroindústria. 

Devido às dificuldades de sustentabilidade que a escola vem apresentando, o Ministério 
da Educação propõe a reintegração desta unidade ao conjunto das instituições federais de educação 
profissional, devendo se promover, para tanto, as devidas tratativas com o Governo do Distrito Federal. 

Convém destacar que o Colégio Agrícola de Brasília possui um terreno de 2.234 ha, área 
privilegiada para o estabelecimento de parcerias com outros órgãos e entidades federais, haja vista a 
proximidade com a área principal de pesquisa da Embrapa e com o campus de Planaltina da Universidade 
de Brasília. 
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7) ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVA ANDRADINA 

A implantação de uma Escola Agrotécnica Federal em Mato Grosso do Sul contemplará 
um Estado em que a economia conta com expressivo componente agropecuário, do qual podemos 
destacar que em 1999 a produção de milho esteve em 7º lugar no ranking nacional; em 2000, o Estado foi 
o 4º colocado na produção de trigo, 5º em produção de soja, 7º em algodão, 9º em arroz, 10º em mandioca 
e 11º em cana de açúcar. Na pecuária, os destaques foram para o rebanho bovino com 21,6 milhões de 
cabeças para abate, com 3,4 milhões de cabeças/ano (1º no ranking nacional), destacando-se ainda no 
abate de aves e de suínos. 

O Estado possui 78 municípios com população total estimada em 2.118.000 habitantes, 
ocupando uma área de 358.158 Km², que representa 4,9 % do território Brasileiro, sendo ¼ desta área 
constituída de pantanal. Em especial, na região do Vale do Ivinhema, onde se pretende instalar a escola, 
além de Nova Andradina temos os municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã. Bataguassu, 
Ivinhema, Novo horizonte do Sul, e Taquarussu, todos com predominante economia agropecuária. 

Cabe relacionar, aqui, outros componentes que reforçam a necessidade de se agilizar o 
processo de instalação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina: 

• O projeto de infra-estrutura física da referida unidade, com aproximadamente 
14.000 m² de área coberta em estrutura de concreto armado, alvenaria e tijolo comum, 
chegou a ser aprovado, cujas obras iniciaram-se em 1992, no âmbito do Programa de 
Expansão do Ensino Técnico - PROTEC. 

• A referida unidade permanece como obra inacabada, tendo em torno de 8.000 m² 
de edificações já concluídas e pouco mais de 6.000 m² de obras a serem acabadas. 

• Em 2004, um acórdão do TCU em processo de análise da obra inacabada de 
implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina recomenda ao Ministério 
da Educação o envio de Projeto de Lei ao Congresso Nacional para a criação da 
Autarquia, bem como para continuidade e conclusão das obras físicas. 

• Em 2005, uma portaria assinada pelo Ministro de Estado da Educação e pelo 
Presidente do Ibama criou um Grupo de Trabalho composto por técnicos da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e do IBAMA, com a 
finalidade de promover a elaboração de um novo projeto pedagógico para a instituição, 
com o intuito de promover, no Mato Grosso do Sul a instalação da primeira Escola 
Agrotécnica Ambiental da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 
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8) ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MARABÁ 

Para quem ainda não conhece a realidade rural da Amazônia, convém chamar a atenção 
para o seu status de continente Amazônico. A problemática da região sul e sudeste do Pará, tão veiculada 
pela mídia nacional e internacional, não se resume em conflitos e mortes no campo. Uma das 
características peculiares dessa região é a coesão histórica entre o movimento social rural e as instituições 
federais (UFPA, INCRA, EAF-Castanhal, etc) e municipais, no sentido de propor políticas públicas para 
uma agricultura familiar sustentável e tipicamente amazônica, buscando considerar o espaço próprio de 
construção social. Não se trata de uma região de “extrativistas natos”, nem pecuaristas ou madeireiros 
especializados. Trata-se de um contingente de famílias (mais de 60 mil assentados e cerca de 20 mil em 
vias de regularização), em sua maioria migrantes nordestinos e sulistas, buscando consolidar uma 
identidade regional baseada na diversidade cultural e em suas atividades rurais. 

Apesar da representatividade e importância da agricultura familiar na região, e no país, 
nos últimos 40 anos as intervenções públicas não investiram devidamente na consolidação dessa 
categoria no campo. O reflexo dessa não opção pela agricultura familiar tem sido sistematicamente sentido 
no inchaço das periferias dos centros urbanos (já periféricos) das cidades da Amazônia brasileira. Para 
quem fica no campo, na maioria das vezes, a alternativa mais “a mão” é a de se capitalizar a partir do 
investimento nas pastagens e pecuária e a conseqüente venda de lotes por falta de mata para a roça, 
continuando uma dinâmica de desmatamento rumo ao oeste da Amazônia. 

Hoje são mais de 381 Assentamentos criados na região sul e sudeste do Estado (a maior 
concentração do país), com um considerável aporte de recursos direcionados para programas de 
financiamento e apoio à agricultura familiar (principalmente o PRONAF), e onde a educação rural tem tido 
uma atenção significativa como parte das condições necessárias para promover a consolidação da 
agricultura familiar no campo. 

Qualquer proposição de intervenção junto a este público só será exitosa se for possível 
contar com parcerias entre as organizações de trabalhadores rurais (Associações, Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais, FETAGRI / regional, Fundação Agrária do Tocantins-Araguaia, Movimento dos Sem 
Terra, etc), Ong’s (Laboratório Sócio-Agronômico do Tocantins, Comissão Pastoral da Terra, CEPASP, 
Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, etc.) e Instituições Públicas (Universidade Federal do Pará, 
INCRA, IBAMA, etc), que contam com quadros capazes de debater e elaborar propostas regionalizadas de 
políticas de desenvolvimento. 

Atualmente, a região já conta com iniciativas promissoras relacionadas à educação do 
campo. Estas iniciativas, incentivadas fortemente pelo Governo LULA, tem tido repercussões positivas na 
melhoria da educação rural e têm criado boas perspectivas para os filhos dos agricultores, tanto no que diz 
respeito à profissionalização, à conclusão dos seus estudos nos níveis fundamental e médio, quanto à 
possibilidade de chegar até o ensino superior.  
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O quadro abaixo mostra um resumo das iniciativas implementadas nos últimos anos no 
campo da educação rural, na região de Marabá, e que vale a pena conhecer de forma mais detalhada. 

Quadro 01: Projetos de Educação Rural, voltados para a agricultura familiar da região Sul 
e Sudeste do Pará. 

Projetos 
Nível 
escol

ar 
Parceiros Financiador Abrangê

ncia Metas 
Originali
dade da 
proposta 

Iníci
o 

Projeto Escola 
Família Agrícola 
– Marabá (EFA) 

Ensi
no 
Fund
ame
ntal 

Programa 
CAT, 
FETAGRI, 
Secretaria 
Municipal 
de 
Educação, 
UFPA, 
LASAT. 

FETAGRI e 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Sudeste 
do Pará 

Formar 15 
estudantes 
/ ano 

Alternân
cia 1996 

Projeto 
Educação de 
Jovens e Adultos 
em áreas de 
assentamento do 
Sul e Sudeste do 
Pará. 

Ensi
no 
Fund
ame
ntal 

UFPA / 
Campus 
de Marabá 
- FETAGRI 
– INCRA 
SR 27 – 
FADESP 

Governo 
Federal - 
MDA, 
PRONERA. 

Região 
Sul e 
Sudeste 
do Pará 
(34 
municípi
os) 

Envolver 
700 
trabalhador
es rurais 
em 22 
assentame
ntos do Sul 
e Sudeste 
do Pará 

Acompa
nhaatrav
és de 
assessor
ia 
pedagógi
ca os 
sujeitos 
envolvid
os 

Maio 
de 
2000 

Projeto de 
Formação de 
Nível  Médio e 
Téc.-
Prof iss ional  
para jovens 
agr icul tores 
fami l iares 
assentados 
no sul  e 
sudeste do 
Pará (EFA) 

Ensi
no 
Médi
o 

FETAGRI, 
MST, 
UFPA/ 
CSSP, 
INCRA, 
FADESP. 

Governo 
Federal - 
MDA, 
PRONERA. 

Região 
Sul e 
Sudeste 
do Pará 
(34 
municípi
os) 

- Formar 
80 jovens 
agricultore
s 
- 
Consolidar 
uma 
equipe de 
professore
s 
- 
consolidar 
o ensino 
meio rural. 

Metodolo
gia de 
Educaçã
o em 
regime 
de 
alternânc
ia e 
abordag
em 
sistêmic
a 

Sete
mbro 
de 
2003 

Projeto de 
Formação de 
educadores do 
Campo – 
Magistério 
 

Ensi
no 
Médi
o 

UFPA / 
Campus 
de Marabá 
- POEMAR 
- INCRA 
SR-27 – 

Governo 
Federal - 
MDA, 
PRONERA. 

Região 
Sul e 
Sudeste 
do Pará 
(34 
municípi

Habilitar 66 
monitores 
com 
ensino 
médio 
normal 

Acompa
nhar 
através 
de 
assessor
ia 

Maio 
de 
2001 
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MST – 
FETAGRI 

os) pedagógi
ca os 
sujeitos 
envolvid
os 

Formação de 
Recursos 
Humanos em 
Ciências 
Agrárias - 
Agronomia 

Ensi
no 
Supe
rior 

UFPA / 
Campus 
de Marabá, 
NEAF/CA, 
- MST – 
INCRA SR 
27 – 
FADESP. 

Governo 
Federal - 
MDA, 
PRONERA. 

Jovens 
agricultor
es e 
técnicos 
ligados 
ao MST, 
na 
Amazôni
a. 

Habilitar 50 
agrônomos 
na região 
Amazônica
, ligados a 
AF. 

Abordag
em 
sistêmic
a com o 
foco 
central 
na 
agricultur
a familiar 
amazôni
ca. 

2004 

Fonte: LASAT (2003) 

A experiência regional com ensino médio para jovens agricultores(as), ora em execução 
com o apoio do PRONERA, que poderá ser integrado com a modalidade EJA, necessita ser consolidada 
como política pública. Porém, a criação de uma Escola Agrotécnica, neste contexto, demanda uma forma 
diferenciada de funcionamento, estrutura e gestão, se compararmos com as Escolas tradicionais. 
Estas especificidades devem considerar uma metodologia que priorize o contexto familiar do meio rural, ou 
seja, mantendo um forte vínculo com os movimentos sociais e assentados, garantido no conteúdo de 
formação uma reflexão constante das demandas regionais relacionadas com a agricultura familiar (e 
outras categorias), além dos aspectos sociais e ambientais. 

Considerando a existência de instalações físicas que poderiam ser recuperadas e 
modernizadas com um aporte financeiro de R$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinqüenta mil reais), a 
autorização para contratação de 40 (quarenta) docentes, 25 (vinte e cinco) técnicos de nível superior e 40 
(quarenta) técnicos de nível intermediário e 15 (quinze) de nível auxiliar, permitirá a oferta de cursos 
profissionalizantes de formação inicial e continuada e técnicos de nível médio integrados com EJA 
especificamente nas áreas de agropecuária, piscicultura, meio-ambiente, madeira e móveis, 
reflorestamento, cooperativismo e informática.  

A criação da primeira Escola Agrotécnica Federal de Pedagogia de Alternância para 
Formação de jovens agricultores (as) Assentados (as) na Amazônia é o nosso grande desafio. 

 

9) ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 
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 O município de São Raimundo das Mangabeiras possui cerca de 15.000 habitantes, e área 
aproximada de 3.522Km², situado nos Sertões ao Sul do Maranhão. Limita-se ao Norte com o município de 
Mirador, ao Sul Balsas, ao Leste Sambaíba e Oeste Fortaleza dos Nogueiras. 
 Nessa região, a atividade econômica principal é a agricultura, seguida da pecuária, onde estão 
os criadores de caprinos e bovinos, além de no município de Balsas, vizinho ao Sul, ter a maior plantação 
de soja do Estado. Os campos do cereal já ocupam também grandes áreas no próprio município de São 
Raimundo das Mangabeiras, com tendência crescente.  
 O PIB possui valor adicionado da agropecuária 37.185 mil reais, valor adicionado à indústria de 
1.690 mil reais e valor adicionado dos serviços de 17.086 mil reais (Fonte: IBGE/2002), caracterizando o 
perfil agrícola de região. 
 As estatísticas do ensino são alarmantes, tendo em vista que o total de alunos matriculados no 
ensino fundamental em 2003 era de 4.155 e no ensino médio de apenas 501 alunos matriculados (Fonte: 
IBGE/2003). Que indica uma necessidade urgente de investimentos em educação, principalmente no 
tocante ao ensino médio profissionalizante, posto que a escola mais próxima que é Escola Agrotécnica 
Federal de Codó/MA está situada a cerca de 450 Km de São Raimundo das Mangabeiras. 
 Diante disto, observa-se que há um grande potencial do setor agrícola em desenvolvimento e 
que a educação dos jovens e adultos da região deve se concentrar na facilitação da sua permanência na 
terra, de acordo com as políticas públicas de educação profissional. Portanto, a criação de uma Escola 
Agrotécnica Federal no município de São Raimundo das Mangabeiras abre uma porta ao saber que reúne 
teoria e prática e consolida a estrutura educacional voltada para a permanência do homem no campo.  

 



 20

 

GRUPO II 
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS 

 
É preciso reconhecer a importância de que as 
regiões mais distantes dos grandes centros 
formadores, assim como as periferias dos centros 
urbanos, contem com o modelo de instituição 
pública, gratuita, de qualidade e acessível aos 
contingentes menos favorecidos da população. 

 

1)CEFET/AM - UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE COARI 

Localizada no coração da floresta amazônica, a 370 km distante da capital Manaus, com uma área 
territorial de 57.529,70km2 e com uma população de 67.096 habitantes, sendo 39.504 na zona urbana e 
27.592 na zona rural, num encontro de águas pretas de um lago com as barrentas do rio Solimões, está a 
sede do município de Coari. Cidade que convive harmoniosamente com a flora, com a fauna e com o solo 
amazônico, o qual mantém racionalmente, nos últimos anos, como fonte de sua próspera redenção 
econômica e social. O petróleo e o gás natural estão reescrevendo a história de Coari, de sua cidade e de 
seus cidadãos. 

Neste ano de 2005, foi lançado o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2005/2008 do Município 
que estabelece as metas de trabalho que compreendem obras públicas e projetos inéditos de grande 
impacto sócio-econômico para Coari e para o Amazonas. O conjunto de ações envolve todas as 
secretarias municipais e deflagra um novo momento econômico no município, com a implantação da 
primeira planta de uma usina a gás, que deve estar funcionando até o final de 2006, e os investimentos 
destinados à economia primária, através de implementos agrícolas e linhas de crédito, que, pela primeira 
vez, está indo ao encontro das comunidades rurais, através da Agência de Fomento do Estado do 
Amazonas(Afeam). 

Coari passa a ser considerada como a grande região estratégica gasífica e petrolífera, com a 
assinatura de convênios (Embrapa, Ceplac e Sepror) mais a aplicação efetiva das metas contidas no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento, onde vão ser investido cerca de R$ 160 milhões, além dos R$ 380 
milhões que estão sendo empregados na construção do Gasoduto Coari-Manaus, que gerará cerca de 40 
mil empregos. 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável do gasoduto Coari-Manaus atenderá mais de 100 
comunidades na área de influência que estão situadas num raio de 5km, tanto à direita quanto à esquerda 
do duto principal da obra. O Programa percorrerá os seguintes municípios: Coari, Codajás, Anori, Anamã, 
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Caapiranga, Manacapuru , Iranduba e Manaus, percorrendo uma área de 40km. 

Com a viabilização do gás natural de Coari, pretende-se instalar um Pólo Industrial Petroquímico, 
que trará grandes benefícios na redução energética de até 40%. Outro benefício seria tirar o modelo Zona 
Franca de Manaus da dependência do incentivo federal para o diesel, concedido ao Estado em virtude da 
política nacional de preços para o setor. Para tanto, haverá necessidade de qualificar a mão-de-obra local 
para atender à demanda, uma vez que com o anúncio da construção do gasoduto Coari-Manaus, já há 
aquecimento da economia no município, com a instalação de novos hotéis e restaurantes. 

A UNED de COARI terá uma área de abrangência que permitirá, pela proximidade geográfica, o 
acesso aos seus cursos e atividades de estudantes, filhos de agricultores e proprietários rurais, residentes 
em 06 municípios do estado, num total de 201.678 habitantes, conforme especificação a seguir: 

 

Município Coari Tefé Codaiás Maraã Anori Tapauá Total 

Populacão 67.087 64.457 19.422 19.561 12.034 19.117 201.678 

Area/kms 57.230 23.705 18.712 16.986 6.241 89.713 212.593 

Fonte: Prefeituras Municiais 2004. 

No Município de Coari, a grande maioria das oportunidades educacionais se esgota ao término do 
ensino de nível médio formação geral. A princípio existem demandas para Educação Inicial e Continuada 
de Trabalhadores em diversas áreas profissionais, além de formação técnica para atuação na indústria do 
petróleo e Gás Natural, Informática, Saúde, Meio Ambiente, Gestão e Agroindústria. 

Assim, visando ampliar seu leque de atuação, em consonância com a política oficial de inclusão 
social e desenvolvimento de ações que levem à diminuição das desigualdades sociais, contribuam para o 
processo de desenvolvimento do estado e estimulem a fixação do homem no campo, instrumentalizando-o 
para uso racional das riquezas naturais, primando pela preservação do meio ambiente é que o CEFET-AM 
propõe a criação e implantação da UNED DE COARI. 

 

2) CEFET/BA – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CAMAÇARI 

A cidade de Camaçari está situada a 60 km de Salvador, tem população de 
aproximadamente 180.000 habitantes e, entre as suas vocações, destacam-se a atividade industrial e o 
turismo. O Pólo Petroquímico que está localizado no município de Camaçari iniciou suas operações em 
1978. É o primeiro complexo petroquímico planejado do País. Maior complexo industrial integrado do 
Hemisfério Sul, o Pólo tem mais de 60 empresas químicas, petroquímicas e de outros ramos de atividade 
como indústria automotiva, de celulose, metalurgia do cobre, têxtil, bebidas e serviços. Com a atração de 
novos empreendimentos para a Bahia, o Pólo Industrial de Camaçari experimenta novo ciclo de expansão, 
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gerando mais oportunidades de emprego e renda para o Nordeste. A produção de automóveis pela Ford, 
no Pólo de Camaçari, consolida a trajetória de diversificação no Complexo Industrial e amplia as 
perspectivas de integração do segmento petroquímico com a indústria de transformação. 

Entretanto, a expansão do complexo industrial e da atividade de turismo no município de 
Camaçari, Estado da Bahia, apresenta forte contraste com o nível de desemprego e a exclusão social de 
parte expressiva da população local, o que coloca a expansão da educação profissional como uma das 
ações governamentais capazes de diminuir as desigualdades sociais, através da formação para a 
cidadania e para o trabalho. Neste sentido, a construção de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Camaçari (PMC), o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET/BA) e o Ministério de 
Educação (MEC), com vistas à implantação, de uma Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET/BA em 
Camaçari pode ajudar a diminuir os contrastes sociais. 

As principais demandas do município estão localizadas em cursos técnicos e de 
graduação nas áreas das indústrias química, mecânica e eletro-eletrônica, bem como na área de turismo e 
hospitalidade. A UNED de Camaçari deverá iniciar suas atividades com a oferta de 3 cursos técnicos de 
nível médio, com ingresso anual de 2 turmas de 40 alunos por curso (uma em turno diurno outra no turno 
noturno) e de 2 cursos superiores de tecnologia, com ingresso anual de 1 turma (no turno noturno), 
totalizando o ingresso anual de 320 alunos. Para tanto, prevê-se a contratação de recursos humanos, 
instalações físicas e estrutura organizacional adequada, bem como o aporte financeiro para aquisição de 
equipamentos, materiais permanentes e de consumo indispensáveis para a instalação de laboratórios, 
bibliotecas e áreas administrativas. Caberá a Prefeitura Municipal de Camaçari a viabilização de terreno 
para a construção da UNED. 

 

3) CEFET/BA – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE SANTO AMARO 

Município histórico, Santo Amaro é um pólo comercial e muito movimentado, ocupa uma 
área de 604 Km2 e está localizado no Recôncavo Baiano, a 72 Km da capital Salvador. Caracteriza-se por 
ser o centro de convergência dos municípios situados entre três microrregiões: microrregião de Catu, 
microrregião de Santo Antonio de Jesus e microrregião de Feira de Santana, fazendo limites com 
Cachoeira, São Francisco, Saubara, São Sebastião do Passé, Terra Nova, Teodoro Sampaio, Amélia 
Rodrigues, São Gonçalo, Conceição de Feira, além do município de Feira de Santana e da Baía de Todos 
os Santos. Segundo dados do IBGE a população de Santo Amaro é de aproximadamente 60.000 
habitantes, que somados à população da zona rural e urbana de outros municípios sob a sua influência 
polarizada, leva-lhe afluência de 152.000 pessoas. 
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A economia do município gravita em torno da produção agrícola e agro-industrial, onde se 
destacam os setores de celulose e papel, além do comércio varejista e de serviços. Tem ainda, grande 
representatividade na atividade de Turismo. 

O município possui aproximadamente 3.000 egressos do ensino médio sem opção de 
formação profissional, visto que não conta com a oferta de educação profissional de nível tecnológico de 
graduação e técnica de nível médio, o que dificulta a inserção destes no mercado de trabalho e 
conseqüentemente, o desenvolvimento da região, que também, possui no seu entorno municípios carentes 
na oferta de ensino público de formação técnica. 

Com a desativação do ensino técnico ofertado pelo antigo Centro de Ensino Primário, 
Profissional e Agrícola São José (Decreto Lei nº 4857 de 09/11/1939), cuja área do terreno é de 819.000 
m2, as suas instalações físicas ficarão disponibilizadas para o funcionamento de uma Unidade de Ensino 
Descentralizada do CEFET/BA, com o objetivo de suprir a carência do município e da região na oferta de 
educação profissional nas áreas agrícola, de turismo e serviços, o que possibilitará a revitalização sócio-
econômica e cultural do Recôncavo Baiano, por refletir o atendimento aos anseios da população regional. 

 

4)CEFET/BA – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE SIMÕES FILHO 

O município de Simões Filho está localizado na Região Metropolitana de Salvador, 
cercado por diversas cidades com grande potencial industrial, distante 40 Km do maior Pólo Petroquímico 
do Norte-Nordeste, a 4 Km do Centro Industrial de Aratu – CIA e a 25 Km do Complexo Ford, além da 
inserção, na região, de grandes empresas do ramo metalúrgico, de produção de petróleo e da Refinaria 
Landulfo Alves de Mataripe, que pertence à PETROBRÁS. Com área territorial de 287.000 Km2, o 
município possui uma população de aproximadamente 105.000 habitantes. 

Considerando a capacidade instalada do CEFET/BA nessa região, no que se refere às 
instalações físicas e equipamentos do seu Campus em Simões Filho, cuja área construída é de 12.000 m2, 
numa extensão de 340.000 m2 de área de terreno, a transformação desse Campus em Unidade de Ensino 
Descentralizada consolidará a oferta de educação profissional nesta região, impulsionando o cenário da 
economia baiana com o desenvolvimento da região e a inserção social de sua população, visto que teria 
potencial para abrigar aproximadamente 1.500 alunos se funcionasse nos três turnos, desde que disponha 
dos recursos necessários (estrutura organizacional, recursos humanos e financeiros). 

Atualmente são ofertados no Campus o ensino médio e ensino de nível técnico 
profissionalizante em Manutenção Mecânica Industrial e Metalurgia, com o atendimento de 
aproximadamente 240 alunos, devido à insuficiência no quadro de recursos humanos e nos recursos 
financeiros necessários à manutenção da infra-estrutura disponível. A transformação do Campus em 
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UNED possibilitará a ampliação da oferta regular de educação profissional de nível técnico, na formação 
inicial e continuada de trabalhadores e na educação superior. 

 

5) CEFET/CE – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE MARACANAÚ 

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará participa do desenvolvimento 
econômico do estado, contribuindo com resultados que têm alterado o perfil da Região Metropolitana de 
Fortaleza, que engloba os municípios de Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, 
Horizonte, Guaiúba, Pacajus, Itaitinga, São Gonçalo do Amarante e Chorozinho. A Região Metropolitana de 
Fortaleza possui uma população de 2,9 milhões de habitantes, com uma taxa média de crescimento anual 
de 2,4%, sendo Fortaleza a quinta capital do país em concentração populacional. 

É perceptível o esforço para obter taxas crescentes de expansão sócio-econômica no 
Ceará, especificamente no mercado de trabalho, que força uma qualificação de mão-de-obra para manter a 
taxa de crescimento de uma economia competitiva. 

É no quadro deste contexto que também se coloca a preocupação com a educação 
profissional para Maracanaú. A população maracanauense tem crescido aceleradamente nestes últimos 
anos, em torno de 35% na última década, caracterizando o município como o segundo maior em densidade 
demográfica do Estado, contando com 193.879  habitantes. 

No plano econômico, Maracanaú tem, na sua condição de pólo industrial da Região 
Metropolitana de Fortaleza, seu principal vetor de desenvolvimento: mais de 150 empresas instaladas 
totalizando 20.000 empregos diretos e 58.000 indiretos. 

Tomando estes dados como elementos de análise, não é difícil inferir a importância do 
segmento industrial para o município e a necessidade de conduzir políticas sociais que garantam a 
inserção da população local, neste mercado de trabalho. Os dados revelam, ainda, a necessidade de 
competências profissionais cada vez mais diversas, visto que o parque industrial maracanauense é 
diversificado quanto ao gênero: produtos minerais, metálicos e não-metálicos; metalurgia; mecânica; 
material eletro-eletrônico e de comunicação; mobiliária; papel-papelão e celulose; couros, peles e produtos 
similares; química; materiais plásticos; calçados; têxteis e vestuário; produtos alimentares e bebidas. 

Face à carência de oportunidades de educação profissional e tecnológica para atender a 
população de jovens e adultos da região, propõe-se a implantação da Unidade de Ensino Descentralizada 
de Maracanaú, vinculada ao CEFET/CE, com proposta pedagógica nas áreas industrial, telemática, têxtil e 
de meio ambiente, para o que seriam necessários recursos financeiros (instalações físicas e 
equipamentos) e de pessoal. A Prefeitura Municipal de Maracanaú já realiza gestão para disponibilizar 
terreno com infra-estrutura, com vistas à construção da UNED. A expectativa é de que a UNED de 
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Maracanaú, ao iniciar suas atividades, ofereça quatro cursos, atendendo, após dois anos de 
funcionamento, a 2000 alunos nos cursos tecnológicos e técnicos de nível médio integrados ao ensino 
médio. 

 
 
 
6) CEFET/ES – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CARIACICA 

Localizado na região metropolitana da capital, a cerca de 20km desta, o município de Cariacica 
tem uma população estimada em 349.811 habitantes (IBGE 2004). Sua economia gravita em torno do pólo 
de indústrias metalúrgicas e alimentícias, destacando-se, ainda, uma forte região comercial, de prestação 
de serviços e de transporte – Cariacica concentra a sede de quase todas empresas de transporte do 
estado (pessoas e cargas). 

A região de Cariacica se estende por uma área de 274 km². Apesar de situar-se relativamente 
próxima à Capital, dada a sua alta concentração populacional e as dificuldades para ampliação da Unidade 
de Vitória, a criação de uma extensão do CEFET/ES no município permitiria ao mesmo a ampliação 
significativa de sua oferta de educação profissional para os municípios do sul da região metropolitana de 
Vitória (Viana e Guarapari), que abrigam uma população de 160.459 habitantes, além de diminuir o 
percurso nos deslocamentos, contribuir para a formação dos recursos humanos necessários ao 
desenvolvimento econômico e social da região e, portanto, para a inclusão social. A criação de uma UNED 
que permita atender essa demanda requer o aporte de recursos para a contratação de professores e 
funcionários, a criação de novos cursos, a construção de instalações físicas e a dotação de equipamentos 
indispensáveis às modernas tecnologias de ensino. 

 
7) CEFET/ES – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE SÃO MATEUS 

Localizado na região norte do estado do Espírito Santo, a 217 km de Vitória, o município 
de São Mateus tem uma população estimada em 99.133 habitantes, segundo dados do IBGE. Sua 
economia gira em torno da exploração e produção do petróleo e gás natural, da agropecuária (fruticultura 
tropical, cafeicultura, suinocultura e pecuária), estando presentes ainda na microrregião as maiores jazidas 
de granito de alta qualidade, em franco processo de exploração. A região de São Mateus abrange 12 
municípios que se estendem por uma área de 11.112 km² concentrando uma população de 340.274 
habitantes (IBGE 2004). Na região, apuram-se em torno de 64.548 matrículas de Ensino Fundamental e 
16.670 de Ensino Médio. O Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo desenvolve, no 
município de São Mateus, uma atividade de ensino na modalidade “curso fora de sede”, apoiado pela 
Prefeitura do Município e por algumas empresas, oferecendo à população dois cursos técnicos, além de 



 26

uma especialização técnica, num total de 130 alunos, tendo já formado, com sucesso, 2 turmas. No 
entanto, a ausência de um quadro de pessoal efetivo (docentes e técnico-administrativos) e de instalações 
próprias tem dificultado a oferta de cursos nos períodos letivos regulares, a garantia da continuidade do 
atendimento à demanda e a efetiva participação no desenvolvimento tecnológico e social da região. O 
estabelecimento definitivo de uma Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET/ES no norte capixaba 
criará as condições necessárias para o desenvolvimento, em caráter permanente, de uma política de 
formação de mão-de-obra especializada, com foco nos setores econômicos de maior expressão na região. 

 

8) CEFET/GO – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE INHUMAS 

O município de Inhumas ocupa uma área de aproximadamente 613 km2 na região Noroeste do 
estado de Goiás, como pode ser visto no Mapa 3, anexo, e é o município que mais contribui para o PIB da 
região. 

Além disso, no Ranking dos Municípios Goianos 2003, no qual é medida a competitividade dos 
municípios, Inhumas conseguiu o 18o lugar, sendo que os indicadores utilizados nesta análise 
compreenderam: 

 Riqueza Econômica 

 Dinamismo 

 Infra-estrutura econômica 

 Qualidade de vida 

 Mão-de-obra 

 Infra-estrutura tecnológica 

 Localização estratégica/logística 

 Políticas de incentivos financeiros e tributários. 

A principal atividade econômica da região é a atividade primária. A agricultura tem como cultura 
expressiva a cana-de-açúcar e o rebanho bovino com mais de 73.000 cabeças de gado tem por finalidade 
a cria-recria-corte e leite. 

O Distrito Agroindustrial do município surgiu em virtude do desenvolvimento da agricultura e da 
pecuária. Em Inhumas podem ser encontradas Destilarias, Centroálcool – CENASA; Frigoríficos e 
Entrepostos de ovos, Frinhumas Ind. E Com. De Alimentos Ltda, FRI-SOL – Frigorífico Sol Nascente, 
Frigorífico Real Ltda., GAASA e Alimentos Ltda., Carvalho e Pinheiro Ltda; Laticínios, Laticínios Guerreiro 
Ltda.e; Curtumes, SADESA. 
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Para que o desenvolvimento econômico e social do município possa ser efetivo, trazendo 
conseqüentemente o desenvolvimento da sua região, é necessário que sejam feitos investimentos na área 
de Educação e Formação Profissional. 

Inhumas possui somente uma Universidade e poucos municípios numa área próxima são dotados 
de tal recurso. Acrescido a isso, os cursos oferecidos não são adequados às necessidades do município e 
da região. 

A conclusão das obras da Unidade de Inhumas do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Goiás proporcionará a oferta de cursos que estejam alinhados com as exigências do mercado. 

Além disso, devido a proximidade, vários municípios vizinhos, tanto na região Sudoeste quanto em 
outras regiões se beneficiarão da implantação de uma unidade de ensino do CEFET-GO em Inhumas, tais 
como: Americano do Brasil, Anicuns, Araçu, Avelinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Damolândia, Goianira, 
Itaberaí, Itaguari, Itauçu, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Taquaral de Goiás, Trindade. 

A principal atividade econômica dos municípios da região noroeste e municípios circunvizinhos é a 
atividade primária, criação de gado e produção agrícola, exceto os municípios de Anicuns, Trindade e 
Goianira, nos quais houve um crescimento da atividade secundária. 

Como já existe abundância de matéria-prima nos municípios onde a agropecuária está 
disseminada, é importante que ocorra o desenvolvimento do setor agro-industrial, responsável por agregar 
valores aos produtos e conseqüentemente gerar mais emprego e renda, desenvolvimento tecnológico e 
social. 

No entanto, somente profusão de matéria-prima não é suficiente para o desenvolvimento de pólos 
industriais. É necessário que haja também mão-de-obra qualificada. 

O Sindicato das Indústrias de Calçados e Artefatos de Couros, por exemplo, está prevendo um 
crescimento expressivo no número de indústrias no pólo de calçados de Goianira, o que irá gerar mais 
postos de trabalho. No município e nas suas proximidades, no entanto, como foi mostrado anteriormente, 
não existem Instituições que ofereçam a qualificação necessária a esse tipo de Indústria.  

É visando preencher lacunas como essa que se torna tão importante a implantação de uma nova 
instituições de ensino profissionalizante que beneficie esses municípios e as regiões aos quais pertencem. 
 
 

9) CEFET/MA – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE ALCÂNTARA 

A busca por melhoria do IDH da população do nordeste brasileiro, dentre outras políticas 
sociais, inclui a oferta de educação profissional e tecnológica, impondo-lhe novas exigências, tanto no que 
se refere à diversidade da oferta de cursos e treinamentos para a preparação de jovens e adultos como na 
quantidade, qualidade e níveis de atendimento. 
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No Estado do Maranhão, precisamente na cidade de Alcântara, convive-se com dois 
paradigmas absolutamente contraditórios, o desenvolvimento e o atraso. De um lado, estão presentes as 
melhores e mais promissoras condições de acesso à pesquisa científica, via Centro de Lançamento de 
Satélites - CLA, projeto de alta tecnologia que desperta interesse no mundo científico, pelas condições 
privilegiadas de localização geográfica. De outro, encontra-se uma população nativa, boa parte dela 
descendente de quilombolas, que sobrevive da pesca e da lavoura temporária, em condições de pobreza. 

Falta e essa população oportunidades educacionais, sobretudo na preparação para o 
trabalho a fim de concretizar a política de inclusão social defendido no Governo do Presidente Lula. 

Como Alcântara é a segunda cidade mais antiga do estado do Maranhão, nascida no 
século XIX e detentora de um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos brasileiros, é oportuno pensar 
na formação de trabalhadores para atuar na recuperação desse patrimônio histórico, porque estaremos 
contribuindo para a inclusão social do egresso da educação profissional, simultaneamente fomentando a 
preservação do nosso patrimônio. 

Outra exigência local que se observa está centrada na vocação moderna da cidade com a 
implantação do CLA. A eletrônica e a Informática são os pilares de sustentação desse projeto de alta 
tecnologia, mas não há entre os nativos e moradores da cidade pessoas com o mínimo de qualificação na 
área, afastando-se as possibilidades de emprego e renda desses cidadãos para oportunizar trabalho aos 
técnicos e especialistas formados em outros centros. 

Apesar de receber um importante projeto de alta tecnologia aeroespacial, a cidade de 
Alcântara possui apenas uma escola de ensino médio inaugurada recentemente para atender uma 
população de 21.224 habitantes e não há escolas voltadas para a formação profissional.  

Com este diagnóstico, o CEFET/MA propõe a criação de uma Unidade de Ensino 
Descentralizada na cidade de Alcântara, visando à formação e qualificação dos trabalhadores para atender 
às demandas a partir dos já demonstrados arranjos produtivos locais. 

10) CEFET/MA – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE BURITICUPU 

A implantação, na década de 80, da única Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET/MA, 
na cidade de Imperatriz, mostrou que a população dessa região foi muito beneficiada com o crescimento 
intelectual e preparação para o trabalho, fatores indispensáveis para o acesso ao emprego e renda. Essa 
experiência exitosa recomenda-nos a sugerir a implantação de novas unidades de ensino do CEFET-MA, 
na expectativa de que assim procedendo, o Governo esteja investindo na melhoria da qualidade de vida 
das populações em que as mesmas são instaladas, visto que a expansão dessa rede tem na sua 
concepção a essência da política de inclusão social. 
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A cidade de Buriticupu tem como principal atração de investimentos o fato de se localizar junto à 
estrada de ferro Carajás e ser cortada por uma Rodovia Federal que liga a Capital São Luís a Imperatriz no 
Sul do Estado. Com uma população de 61.657, (IBGE 2003), sua atividade econômica se constitui 
prioritariamente de dois segmentos: a atividade rural e a urbana (comércio). 

A atividade econômica concentra-se, por um lado, na agricultura e na pecuária, com destaque 
para a produção de arroz e feijão, extração de madeira e criação de gado bovino. Por outro lado, destaca-
se o comércio e a indústria guseira localizada na vizinha Açailândia que aproveita sua posição geográfica 
estratégica para receber o minério de ferro Carajás e fazer a transformação em gusa. 

No setor educacional verifica-se a inexistência de escolas profissionalizantes e a despeito da 
proximidade de Buriticupu com um importante centro industrial da região não há investimentos públicos ou 
privados na formação de trabalhadores, nem na preparação dos jovens para ocuparem os poucos 
empregos gerados na região, que, via de regra, são ocupados por profissionais de outros centros. 

Uma análise dos indicadores sócio-econômicos e educacionais da região aponta para a 
necessidade de uma intervenção do poder público no sentido de criar condições para a formação de 
recursos humanos indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social da região e, portanto, para a 
inclusão social. 

Desta forma justifica-se a implantação de uma UNED em Buriticupu, para atender a população 
de jovens e adultos da região, com propostas pedagógicas nas áreas de Mecânica, Desenho de Móveis, 
Metalurgia e Agroindústria. 

A UNED BURITICUPU deverá atuar na formação inicial de trabalhadores e formar técnicos 
nas áreas propostas, podendo matricular anualmente 800 alunos e qualificar em cursos de curta duração 
até 2000 alunos/ano. 

 

11) CEFET/MA – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE ZÉ DOCA 

A implantação de uma UNED na cidade de Zé Doca é considerada estratégica no Plano 
de Desenvolvimento Institucional do CEFET/MA por que vai ao encontro das maiores necessidades de 
formação profissional numa região do Estado do Maranhão inteiramente desassistida de políticas públicas 
voltadas para a capacitação de trabalhadores. 

O Município de Zé Doca é cortado por uma Rodovia Federal que interliga, a Nordeste, os 
Estados do Maranhão e Piauí, a Norte o Estado do Pará. Da cidade distam apenas 70 km para o eixo do 
Corredor de Exportações do Projeto Ferro Carajás. 

Vale ressaltar que este município foi escolhido como Pólo de desenvolvimento pelo 
Governo Estadual com abrangência em 18 municípios numa área 25.654 Km2 e uma população de 
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261.378 pessoas. Só o município de Zé Doca tem, segundo o IBGE/2004, a população de 50.183 pessoas, 
das quais 63% residem na zona urbana.  

Os arranjos produtivos locais têm foco transversal nos setores de Serviços, Pecuária e 
Indústria, cuja agenda de desenvolvimento inclui a Educação Profissional e Tecnológica como índice para 
a inclusão social de sua população. 

Desde o ano 2000 o CEFET/MA vem atuando no município na qualificação de professores 
em serviço, em parceria com a prefeitura local. Nesse período formou 80 professores da educação básica 
em Matemática-Licenciatura e desenvolveu interesse por um programa de formação profissional que está 
em fase de planejamento pelo CEFET e Prefeitura. 

Segundo a atual prefeita, Sra. Natália Mendonça, há disposição da parte da prefeitura 
local em disponibilizar uma área para instalação da UNED Zé Doca. 

Diante disto, se justifica a criação de uma Unidade de Ensino Descentralizada nesse 
município, que deverá atuar na formação de técnicos de nível médio nas áreas de Desenho de Móveis, 
Cerâmica, Mecânica e Materiais, Eletrotécnica e Agroindústria, na expectativa de matricular 1500 alunos 
nos dois primeiros anos de seu funcionamento. 

 

12) CEFET/Ouro Preto (MG) - UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CONGONHAS 

Situada numa região privilegiada, rica em minério de ferro e história, a cidade de 
Congonhas do Campo, considerada Patrimônio Mundial, insere-se no circuito do ouro através da Estrada 
Real e foi eleita a cidade Imagem de Minas. Localizada estrategicamente, é cortada por várias rodovias 
(federais e estaduais), o que lhe permite fácil acesso e escoamento de produção industrial. Nesse 
contexto, foi considerada a 2ª região do país em investimentos por m², o que lhe confere um cenário 
altamente promissor e em crescimento nos próximos anos.  

Há que se destacar, ainda, que as três maiores empresas da região configuram-se entre 
as maiores do país, quais sejam: a Gerdau-Açominas, a Vale do Rio Doce e a CSN, que, somadas, 
pretendem fazer investimentos da ordem de US$ 2 bilhões nos próximos cinco anos, gerando dez mil 
postos de trabalho, sendo destes, dois mil e quinhentos permanentes. Para se ter uma idéia, todo o minério 
utilizado pela CSN é extraído em Congonhas. 

Embora o mercado anuncie uma expansão concreta de vagas, há enorme carência na 
qualificação profissional da população em geral, o que dificulta sobremaneira a sua inserção. Todo ano, 
cerca de mil alunos concluem o ensino médio sem perspectiva de trabalho qualificado, fora os que 
concluem o ensino fundamental. Além disto, há o fato do município interrelacionar-se geográfica e 
politicamente com mais de quarenta cidades. 
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Por outro lado, o CEFET de Ouro Preto, situado na cidade histórica vizinha, deixa de 
atender, a cada processo seletivo, cerca de três mil alunos da região em tela. 

Considerando, portanto, o arranjo produtivo local predominantemente mínero-metalúrgico 
e turístico, constata-se a necessidade de oferta de cursos técnicos nas áreas de mineração, metalurgia, 
turismo, instrumentação eletrônica e informática, segurança, meio ambiente e outra afins, já de domínio do 
CEFET Ouro Preto, podendo-se, numa análise preliminar, chegar-se à ordem de 360 novas vagas nesta 
modalidade. 

Atenta a esta realidade, a prefeitura pretende, como contrapartida, disponibilizar infra-
estrutura física, sede própria, com doze salas de aula equipadas para funcionamento imediato e novas 
instalações, amplas e modernas, já para o final de 2006. Quanto aos laboratórios, pode-se contar com a 
montagem através do patrocínio das empresas, que teriam assegurados a pesquisa e o aperfeiçoamento 
nos processos industriais. 
 

13) CEFET/MG – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE TIMÓTEO 

Localizado na região do Vale do Aço, a 196 km de Belo Horizonte, o município de Timóteo 
ocupa uma área de 146 km² e tem uma população de 71.845 habitantes. Sua economia gira em torno da 
exploração do aço e celulose e tem instalado na região as indústrias ACESITA, USIMINAS e CENIBRA e 
SINDMIVA. O Centro de Educação Tecnológica de Timóteo foi fundado em 1998 e conta hoje com 842 
alunos matriculados nos cursos de Técnico de Química, nas modalidades integrado, concomitância 
externa, e pós-médio, Técnico de Metalurgia, Técnico de Informática Industrial, Técnico de Edificações e 
Técnico de Mecânica. A partir do próximo semestre terá o Curso Superior em Normalização Industrial. A 
consolidação do CET-Timóteo, transformando-o em Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET-MG, 
oferecendo o ensino profissional e tecnológico público, gratuito e de qualidade, alcançará o objetivo do 
governo que é a expansão das matrículas na Rede Pública Federal, promovendo a inclusão social e a 
melhoria da qualidade de vida da região. 

A região do Vale do Aço, onde se situa o CET, tem característica eminentemente 
industrial, não possuindo nenhuma Instituição Pública Federal que ofereça cursos técnicos profissionais 
e/ou superiores. 

Para a implantação desta unidade, não há necessidade de investimentos em infra-
estrutura, cabendo apenas a estruturação de quadro de pessoal próprio. 

 
14) CEFET/MG – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE VARGINHA 
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No sul de Minas Gerais, Varginha é considerada cidade pólo, título reforçado por sua 
localização central, por sediar diversas representações regionais, pela proximidade com a rodovia BR-381, 
e pela eqüidistância com São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e o porto de Santos, dentre outros 
fatores. 

A cidade conta com diversas empresas na área de metalurgia, eletro-eletrônica, 
informática, componentes de veículos, e a existência destas empresas se constitui em mola propulsora 
para o surgimento de inúmeras outras de médio e pequeno porte, que funcionam e sobrevivem prestando 
serviços e fornecendo produtos para a cadeia produtiva das grandes indústrias. 

Também em Varginha funciona a primeira usina de fabricação de biodiesel, projeto 
pioneiro, que produz o combustível à base de mamona, e que  vem desenvolvendo pesquisas com outras 
matérias-primas. O biodiesel é considerado o combustível do futuro, por ser fonte renovável e limpa de 
energia, e neste caso, envolve ainda um projeto social, uma vez que promove a inclusão de famílias 
carentes no processo de produção agrícola. 

Na área de geração de energia, possui também outras experiências de sucesso como 
biodigestores, energia solar, pequenas centrais hidroelétricas, termelétricas, e fabricação de componentes 
para geração de energia eólica. 

O mercado de trabalho vem se ampliando e exigindo uma melhor qualificação da mão de 
obra existente. Surge, então, a procura por uma educação profissional e tecnológica de qualidade para 
aqueles que estão se preparando para ingressar no mundo do trabalho. A proposta de instalação de uma 
Unidade de Ensino Descentralizada do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais busca 
oferecer uma resposta concreta a esta demanda, na medida em o CEFET/MG possui destacada atuação 
nos principais setores da produção industrial. 

 

15) CEFET/MT – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE BELA VISTA 

O Campus Bela Vista situa-se na região periférica da grande Cuiabá, em área doada pelo 
governo do Estado, com 144.420 m², sendo que parte dessa área é de reserva nativa. Uma área de 
aproximadamente 96.076 m² está destinada à expansão e estruturação do CEFET/MT, onde, atualmente, 
funcionam os laboratórios do curso de química, inclusive laboratório de controle de qualidade de água, 
laboratório do curso de hotelaria, laboratório de informática, arquivo permanente, marcenaria e setor de 
transporte. As vias de acesso dentro do campus são pavimentadas com emulsão asfáltica e a unidade 
conta, ainda, com poço artesiano, para abastecimento de água local. 

Além da estrutura física existente no Campus Bela Vista, já está em funcionamento o 
Curso de Química com aproximadamente 200 (duzentos) alunos e no próximo ano está prevista a abertura 
de turmas de ensino médio. Atualmente, para o funcionamento do campus, empregam-se os recursos 
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humanos da unidade sede, carecendo, portanto, de uma estrutura de Cargos de Direção, como também de 
um quadro permanente de pessoal docente e técnico administrativo, específico para a nova unidade. 

A conjuntura econômica do Estado de Mato Grosso, o desenvolvimento regional e o 
aumento da demanda por mão-de-obra cada vez mais qualificada tornam-se fatores determinantes da 
necessidade de um novo posicionamento estratégico da Escola. Consciente da necessidade desse novo 
posicionamento é que se propõe a transformação do Campus Bela Vista em Unidade de Ensino 
Descentralizada do CEFET/MT. 

 

16)CEFET/PB - UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CAMPINA GRANDE 

O Estado da Paraíba com apenas 56,3 mil quilômetros quadrados tem situação 
privilegiada, pois ocupa o centro geográfico do Nordeste, no extremo oriental do continente. Essa 
localização é duplamente vantajosa, por oferecer facilidades de acesso tanto aos mercados regionais 
quanto europeus e constitui ponto de intersecção de grandes eixos nacionais e internacionais de 
transporte. 

Nos últimos anos, mudanças profundas ocorreram na estrutura da economia estadual, 
pois o setor primário perdeu importância, de forma contínua, na formação do produto interno. Sua 
participação caiu de 40%, no início dos anos 60, para menos de 7% nos anos mais recentes. O fenômeno 
deve-se em grande medida ao colapso ou decadência de suas lavouras tradicionais mais importantes, 
como o algodão, o sisal e, mais recentemente, a cana-de-açúcar e o abacaxi (esta em recuperação). 

Com esse declínio, intensificou-se o movimento da população rural em direção às grandes 
cidades paraibanas, e em especial o entorno de João Pessoa (900.000 habitantes) e Campina Grande 
(500.000 habitantes), que passaram juntas a exercerem forte pressão sobre os espaços urbanos do 
estado, em razão da perda de atrativo dos centros extra-regionais de destino. 

Campina Grande, por exemplo, situada no cruzamento de duas importantes rodovias 
federais - BR-230 e BR-104, é considerada a “Capital do Trabalho do Nordeste”. Ela desempenha a função 
de cidade/mercado da meso-região do compartimento da Serra da Borborema, em relação aos 54 
municípios por ela polarizada na Paraíba. É atualmente o grande centro distribuidor e absorvedor de 
matéria-prima e mão-de-obra da região. Contudo, apesar de investimentos em novas empresas e em 
projetos de ampliação estarem permitindo a instalação de complexos industriais tradicionais e modernos na 
cidade, como o de minerais não metálicos, têxtil, calçados, cerâmica e informática, sua economia tem 
apresentado índices sazonais de crescimento. Segundo pesquisa realizada com os empresários da cidade, 
um dos motivos dessa sazonalidade deve-se à baixa qualificação da mão-de-obra com formação de nível 
básico e médio, já que apesar de possuir 2 boas universidades públicas – Universidade Federal de 
Campina Grande e Universidade Estadual da Paraíba, não possui uma instituição pública de ensino 
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tecnológico, quer seja federal, estadual ou municipal, gerando com isso carência de oportunidades de 
educação profissional, tanto em cursos técnicos de nível médio, como nos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores, bem como em cursos de graduação tecnológica. 

Assim, diante da forte concentração de arranjos produtivos no Compartimento da 
Borborema, tendo Campina Grande como o município de maior incidência dos arranjos, sugerimos a 
criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande do Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Paraíba, sediada em Campina Grande, com proposta pedagógica nas áreas de Indústria, 
Mineração e Informática. A previsão é que a Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande inicie 
suas atividades oferecendo cinco cursos, atendendo, após 2 anos de funcionamento, a 2.000 alunos nos 
cursos de educação profissional técnica de nível médio e de graduação tecnológica. 

 

17) CEFET/PE – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE IPOJUCA 

Com uma área de 527/32 km2, o município do Ipojuca localiza-se na Mesorregião metropolitana de 
Recife/PE/ microrregião Suape, com uma população estimada de 66.390 habitantes/ conforme dados do 
IBGE de 2004, com os seguintes atrativos para implantação de uma escola técnica profissionalizante: 

 Ser uma região onde tem o perfil rural, litoral, urbano e industrial; 

 Situa-se na sua região um dos maiores complexos portuário do país - COMPLEXO DE SUAPE, 
onde existem 69 (sessenta e nove) empresas instaladas das mais diversas áreas. Ainda devendo 
ser instalada a grande Refinaria e mais outras 5 (cinco) empresas. 

 Situa-se na sua região o litoral turístico de Porto de Galinhas, Muro Alto, Macaraípe e Serrambi, 
trazendo para o Município os olhares internacionais, mas faltando para sua população orientação 
adequada a sobreviver com tal investimento; 

 Ser um centro absorvedor de mão-de-obra de regiões e Estados vizinhos; 

Ipojuca é formada pelos distritos sede Camela, Nossa Senhora do Ó, e pelos povoados de Ponta 
de Serrambi, Porto de Galinhas, Praia de Toquinho e Suape. Sua localização na Mesorregião é na 
Metropolitana do Recife, na microrregião é em Suape. 

O município de Ipojuca pertence à bacia hidrográfica do rio Ipojuca, a vegetação predominante é a 
floresta tropical atlântica, coqueirais, manguezais e restinga, sendo que a maior extensão de sua área 
possui um solo apropriado para cultivo temporário. 

Com  praias visitadas por turistas de todas as partes do mundo, Ipojuca tem como um dos 
principais fatores econômicos o turismo. A rede hoteleira é bastante desenvolvida, assim como a 
gastronômica. 

O município de Ipojuca também é considerado um dos grandes pólos industriais de Pernambuco, 
pois ali estão situadas algumas grandes empresas surgidas ao redor do Porto de Suape. Além disso, por 
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estar localizada na Região Metropolitana do Recife, também tem o setor de serviços e a indústria de 
transformação bastante desenvolvida. Ainda existem algumas usinas de açúcar funcionando no município. 

Com praias paradisíacas que são conhecidas como um dos pontos mais bonitos do Nordeste, com 
destaque para Porto de Galinhas, considerada uma das mais belas praias do Brasil. Atualmente, com uma 
infra-estrutura completa para receber os turistas. 

Apesar do rápido crescimento urbano dos últimos tempos, a paisagem tropical ainda predomina 
em Porto de Galinhas. São 18 quilômetros de orla, coberta por um extenso coqueiral. 

Seguindo em direção ao sul, chega-se a uma das praias preferidas pelos surfistas no Estado, 
Maracaípe. O local também tem estrutura completa de pousadas e é perfeita para a prática do surf, onde 
todos os anos acontecem circuitos mundiais do esporte. 

Também como atrações turísticas são a Igreja de Santo Antonio, Convento de Santo Cristo e 
Engenho Canoas. 

Suape: 

O Complexo Industrial e Portuário de Suape é o mais completo pólo para a localização de 
negócios industriais e portuários da Região Nordeste. Dispondo de uma infra-estrutura completa para 
atender às necessidades dos mais diversos empreendimentos, Suape tem atraído um número cada vez 
maior de empresas interessadas em colocar seus produtos no mercado regional ou exportá-los para outros 
países. 

A posição geográfica de Pernambuco, no centro da Região Nordeste, transforma Suape em um 
centro concentrador e distribuidor de cargas. A localização também torna o porto de Suape vocacionado 
como um porto internacional concentrador de cargas (hub port) para toda a América do Sul. Mas de 70 
empresas já se instalaram ou estão em fase de implantação no Complexo Industrial, representando 
investimento da ordem de US$l,7 bilhões. Além da infra-estrutura adequada, essas empresas contam 
ainda com incentivos fiscais, oferecidos pelo governo estadual e municipal, com o objetivo de estimar a 
geração de empregos e incrementar a economia regional. 

Em uma estratégia planejada pelos armadores internacionais, Suape passou a ser visto como o 
porto que poderia realizar, na Costa Atlântica da América do Sul, as operações de "transhipment", ou seja, 
a transferência de cargas de navios de grande porte (full  containers de 4ªgeração) para as instalações 
portuárias e reembarcando-as em navios de menor porte. O pólo agrega uma multi modalidade de 
transportes, através de rodovias e ferrovias internas, aliadas a um porto de águas profundas com redes de 
abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações e gás natural instaladas em todo o complexo. 

O Porto de Suape dota o modelo de gestão landlord port e, como Autoridade Portuária, é 
responsável pela infra-estrutura de canais de acesso e de navegação, cais e áreas terraplenadas para 
arrendamento, delegando à iniciativa privada a execução das operações portuárias e a responsabilidade 
pelos investimentos na superestrutura dos terminais - pátios, armazéns e equipamentos - e nas indústrias 
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localizadas ao porto. 

Investimentos de Suape: 

A excelente infra-estrutura de Suape já atraiu mais de 70 empreendimentos nas áreas industrial, 
de logística e de operação de serviços portuários que investiram, até 2003, cerca de US$ 1,7 bilhão de 
dólares e geraram 5.500 empregos diretos. 

Merece destaque, entre os investimentos privados na área do porto, a Usina Termoelétrica 
de 523 megawatts de capacidade que representa investimentos da ordem de US$ 350 milhões. Suape 
ainda tem potencial para abrigar, pela menos/ mais 100 empresas e gerar mais de 10 mil empregos e 
captar investimentos de US$ 5 bilhões. 

A implantação de UNED IPOJUCA contribuirá de forma decisiva para o desenvolvimento 
da região que apresenta grandes demandas de emprego nos setores de turismo, indústria e com a 
implantação da refinaria, também na área de petróleo e gás, porém com mão-de-obra escassa por falta de 
qualificação profissional. 

 

18) CEFET/PI – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE PARNAÍBA 

O estado do Piauí possui uma superfície de 251.529,86 km2, tendo boa parte do seu 
território incluso no denominado Polígono das Secas. Apesar de nas últimas décadas o Piauí ter 
apresentado um crescimento econômico considerável em relação aos demais estados do Nordeste, os 
crônicos problemas sociais não apresentaram indicadores de melhoria substancial e necessária para o 
desenvolvimento do estado, haja vista o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH < 0,500) da 
população na maioria dos municípios. O Piauí possui 20 municípios entre os 30 com os menores IDH’s da 
região Nordeste. 

Estudos promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, vinculado ao Ministério da Educação, e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA apontam que no estado do Piauí aproximadamente 77% da população com mais de 25 anos não 
completou o ensino fundamental. 

Observa-se, entretanto, que o Piauí é rico em recursos naturais e apresenta grande 
potencialidade, expressada nos mais diversos arranjos produtivos locais, distribuídos por todo o Estado. 
Uma das regiões que mais se destaca é a do litoral piauiense, tendo em Parnaíba a cidade de maior 
influência. 

O Município de Parnaíba está localizado na porção norte do estado do Piauí, em uma 
pequena faixa litorânea, a 318 km da capital Teresina. É o segundo maior Município do estado, em 
população, possuindo 132.282 habitantes, e o centro da microrregião, compreendida por catorze 
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municípios, onde se destacam: Ilha Grande, Luiz Correia, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes. Dentre suas 
principais vocações, o turismo ecológico – desenvolvido no Delta do Parnaíba, a indústria de 
transformação, o comércio varejista, a carcinicultura, a extração de babaçu e tucum, a cultura de caju e a 
pecuária de ovinos e caprinos se destacam. 

A criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Parnaíba poderá, sobremaneira, 
auxiliar o desenvolvimento local através de uma proposta pedagógica nas áreas de Agroindústria, Turismo, 
Indústria e Meio-Ambiente, a partir da experiência acumulada pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Piauí na formação de profissionais de nível técnico e de nível superior. 

 

19) CEFET/PI – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE PICOS 

O Município de Picos, com 68.974 habitantes, está localizado na porção sudeste do 
estado do Piauí, em uma das regiões mais secas do Nordeste, e fica distante 306 km da capital Teresina. 
É o segundo maior Município do estado, em renda per capita e arrecadação, e o centro da microrregião, 
compreendida por dezenove municípios, onde se destacam: Oeiras e Ipiranga do Piauí. 

Dentre os principais setores locais destacam-se o grande comércio varejista, as indústrias, 
principalmente da construção civil e de transformação, a agricultura de sequeiro e a pecuária. No setor 
agrícola, a produção fica por conta da mandioca, arroz, milho, feijão e castanha de caju. Na pecuária, a 
criação de rebanhos de caprinos e ovinos, além da produção de mel de abelha, movimentam a economia 
regional. 

Apesar do pujante desenvolvimento econômico a região padece com a carência de mão 
de obra qualificada, o que tem dificultado um maior aproveitamento das potencialidades locais e o 
fortalecimento dos APL’s. 

Para a Unidade de Ensino Descentralizada de Picos propõe-se um plano pedagógico que 
contemple as áreas de Agroindútria, Indústria e Meio-Ambiente, prestando suporte ainda na área de 
Informática. 

 

20) CEFET/PR – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE LONDRINA (Aliança Brasil/Japão) 

Londrina, cidade situada no norte do Paraná com aproximadamente 500.000 habitantes, é 
a 3ª maior cidade do sul do país. Possui uma grande concentração da comunidade nikkei. Os nipo-
brasileiros no Brasil são em número de 1.500.000 de pessoas aproximadamente. Destes, 10%, ou seja, 
150.000 pessoas estão no Estado do Paraná, constituindo a 2ª maior colônia japonesa no Brasil. Hoje se 
calcula que cerca de 10% das vagas dos alunos das universidades são ocupadas por brasileiros de origem 
japonesa. Assim diante do manifestado interesse da Comunidade Japonesa, motivada pelo festejo dos 100 
anos da imigração japonesa no Brasil, em viabilizar a consolidação de um novo espaço de formação 
profissional, surgiu o interesse da Aliança Cultural e da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do 
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Paraná de canalizar esforços com vistas à criação de uma unidade de extensão tecnológica, em parceria 
com o CEFET-PR. 

A cidade é o centro de uma região de terras roxas férteis, possuindo um forte movimento 
agrícola, industrial e comercial, porém carente de uma Instituição Tecnológica de nível superior. É a partir 
dessa constatação que se propõe a implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Londrina 
(Brasil-Japão) do CEFET-PR mediante as seguintes considerações: a possibilidade de ampliação da oferta 
de vagas de ensino público de graduação para a cidade de Londrina e municípios vizinhos, com a 
implantação de cursos superiores de tecnologia pelo CEFET-PR (atualmente o município é atendido por 
apenas uma Universidade Pública Estadual, sem atuação específica no segmento da educação 
profissional); a necessidade de formação de profissionais que atendam à demanda do setor produtivo do 
Município e região, com um parque industrial diversificado, predominando os setores eletro-eletrônico, 
fármaco-químico, alimentos, metal-mecânico e têxtil; o apoio à economia regional com a implantação dos 
Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Eletro-eletrônica, Química Industrial, Ciência Ambiental, 
Gestão Empresarial e Alimentos, atuando como indutores do desenvolvimento tecnológico local; o apoio ao 
desenvolvimento regional pela geração de empresas de base tecnológica a partir dos Hotéis Tecnológicos 
e Incubadoras Tecnológicas, segundo modelo implantado em todas as Unidades do CEFET-PR; o apoio ao 
segmento empresarial regional pelo desenvolvimento de projetos cooperativos, consultorias e serviços 
tecnológicos prestados pela competência técnica do quadro de servidores do CEFET; 

Vale ressaltar que ao Governo Japonês, através da Câmara do Comércio e Indústria 
Brasil-Japão, cabe articular junto ao Executivo Municipal, a área a ser doada ao CEFET-PR, necessária à 
construção da Unidade, bem como promover o principal aporte de recursos financeiros para investimentos 
e implantação. 

Face ao exposto, sugerimos a criação da UNED Londrina Brasil-Japão, que atuará 
prioritariamente na área tecnológica, por meio de Cursos Superiores de Tecnologia, onde seriam 
necessários recursos financeiros na ordem de 63 milhões de reais, sendo que deste valor 59 milhões de 
reais seriam financiados pelo Governo Japonês: 

CATEGORIA DE 
DESPESA 

VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA  QUADRO DE PESSOAL 

Obras 38.000.000,00   Docentes 40 
Equipamentos 19.000.000,00   Técnicos Nível Superior 17 
Implementação 2.000.000,00   Técnicos Nível Médio 41 
Terreno (Executivo 
Municipal) 

 2.500.000,00    

Manutenção (Executivo 
Federal) 

 1.500.000,00   
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TOTAL 59.000.000,00 4.000.000,00   

A previsão é que a Unidade de Londrina Brasil-Japão inicie suas atividades oferecendo 
cinco Cursos Superiores de Tecnologia atendendo, inicialmente, 1800 alunos no período de integralização 
dos currículos. 

 

21) CEFET/Química (RJ) – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE SÃO GONÇALO 

 

22) CEFET/Campos (RJ) – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE GUARUS 

Município do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, ligado aos grandes centros do país 
por ferrovias e rodovias, Campos dos Goytacazes possui o território cortado pelo Rio Paraíba do Sul e 
afluentes. É o maior município em extensão territorial do estado e possui diversos solares e sobrados 
históricos, sendo considerada a segunda cidade do Brasil em arquitetura eclética. 

Conta com a Plataforma Continental da Bacia de Campos, reserva de petróleo e gás que 
abastece o município, a capital e os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A produção de 
gás alimenta, ainda, a Usina Termoelétrica Roberto Silveira, o parque cerâmico e a indústria em geral. 

Com área de 4.040,6 Km2 e população estimada em 422.731 habitantes o município 
apresenta os seguintes números e indicadores da educação: 20% dos egressos do ensino médio procuram 
o ensino técnico para a sua profissionalização, porém apenas 1% da população do município é atendida, 
sendo o município base da microrregião que envolve, além de Campos de Goytacazes, os municípios de 
São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, São João da Barra e São Fidelis, com população total 
estimada em 524.181 habitantes. 

A região, extremamente populosa e com uma densidade demográfica de 104,62 hab/Km2, 
possui dois Arranjos Produtivos já desenvolvidos e consolidados que são os de petróleo e gás e de 
cerâmica para a construção civil. Embora o Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos tenha 
atuação destacada no curso de Petróleo e Gás, observamos que a população atendida ainda é pequena, 
tendo em vista o grande número de pessoas do município e entorno. 

Voltada para a questão do desenvolvimento local e regional, uma unidade avançada do 
CEFET Campos, no bairro de Guarus (o maior em termos de população) e que carece de escolas públicas 
de qualidade, traduz bem a preocupação e a decisão de atuar na elevação do nível de escolaridade básica 
e profissional. Neste sentido é que pleiteia a ocupação do espaço hoje destinado ao 56º Batalhão de 
Infantaria – Batalhão Capitão Manoel Theodoro, que estará deixando Campos para fixar-se na Região 
Amazônica, o que diminuiria substancialmente os recursos de implantação, tendo em vista as boas 
condições em que o prédio se encontra. 
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23) CEFET/RJ – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE MARIA DA GRAÇA 

Em 1997, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 
CEFET/RJ assumiu, patrimonialmente, o prédio do Governo Federal em que funcionava a gráfica da 
extinta Fundação de Assistência ao Estudante – FAE, do Ministério da Educação, localizada no bairro de 
Maria da Graça, no município do Rio de Janeiro. 

Desde então, o aproveitamento desse espaço fabril em espaço formativo vem permitindo a 
inclusão social, mediante oportunidade regular de ensino médio e técnico integrados a alunos oriundos 
apenas de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro e de seu entorno, em razão, principalmente, do 
convênio firmado entre o CEFET/RJ e a Secretaria de Estado da Educação – SEED/RJ e, também, da 
implantação de um Núcleo de Tecnologia Automotiva (NTA), com o apoio de diferentes empresas do setor. 
Além disso, para a comunidade local, outras tantas ações de educação profissional integradas à educação 
básica, no espírito das atividades de extensão viabilizadas pelo Centro. 

A transformação do Campus Maria da Graça – como é conhecida a Unidade – em UNED 
certamente virá permitir a ampliação e progressiva otimização das ações ali implementadas, considerado o 
potencial de atendimento de uma unidade pública de educação profissional e tecnológica, que, situada em 
um bairro rodeado de grande complexo habitacional popular – as favelas do Jacaré, de Manguinhos e 
Bonsucesso –, é, ainda, favorecida por um sistema de transporte urbano com uma linha de Metrô que 
possibilita o acesso a bairros de municípios vizinhos. 

Essa transformação, com o total aproveitamento da área edificada, reformada de acordo 
com um projeto arquitetônico concebido e definido com base no projeto político-pedagógico da Unidade, e 
a dotação de um quadro de recursos humanos próprio, vem corroborar a política pública para a educação 
profissional preconizada pelo atual governo ao entender que a educação profissional e tecnológica tem 
compromisso com a redução das desigualdades sociais, com o desenvolvimento socioeconômico e com a 
vinculação à educação básica e a uma escola pública de qualidade. 

Formação profissional em automobilística, informática, segurança do trabalho corresponde 
a iniciativas já previstas no projeto político-pedagógico. 

 

24) CEFET/RN – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CURRAIS NOVOS  

Não obstante o potencial dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes em todas as 
suas mesorregiões, o Estado do Rio Grande do Norte desponta na Região Nordeste pelas precárias 
condições sócio-econômicas da população residente nas comunidades do interior, convivendo com a 
dramática situação de jovens e adultos excluídos da atividade produtiva, mormente pela falta de acesso à 
educação profissional pública, gratuita e de qualidade. Essa situação é encontrada na Região do Seridó, 
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em que se sobressaem com os APLs de recursos minerais, algodão, laticínios e produtos e derivados do 
leite, além do artesanato, os municípios de Caicó, Currais Novos, Acari, Jardim do Seridó e Parelhas, os 
quais se ressentem da ausência de instituições que formem mão-de-obra qualificada para os setores 
produtivos nessas áreas. 

Com o intuito de atender essa demanda, propõe-se a implantação de uma Unidade de 
Ensino Descentralizada do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, em Currais 
Novos, aproveitando área da União correspondente a 15 ha, reservada já há bastante tempo para esse fim. 
O projeto prevê a capacitação de profissionais em cursos de formação inicial e continuada e em cursos de 
nível técnico em áreas estratégicas para a região como: gemologia, joalharia e lapidação, química e 
produção de alimentos, meio ambiente, produção algodoeira, confecções e bordados, cooperativismo e 
informática, visando atender, principalmente, jovens e adultos, de modo a inseri-los nos setores produtivos 
de suas localidades. A previsão é de que essa UNED atenda uma clientela de 3.000 alunos por ano em 
cursos de educação profissional e/ou na educação de jovens e adultos. 

Vale ressaltar a carência de instituições de Educação Profissional no Estado do Rio Grande do 
Norte, que, até o momento, só tem criada 01 (uma) Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET/RN, na 
cidade de Mossoró. 

25) CEFET/RN – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE IPANGUAÇU 

A Região do Vale do Assu, composta pelos municípios de Assu, Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do 
Rodrigues, Pendências, Afonso Bezerra e Itajá, todos pertencentes ao Pólo de Desenvolvimento Integrado 
Assu/Mossoró, convive com um histórico contraste nos campos econômico-social e educacional. Ao 
mesmo tempo em que se destaca pelo seu grande potencial de recursos naturais de águas, solos e 
energias às margens do Rio Assu/Pataxós e do Rio Apodi/Mossoró, tendo como atividade econômica de 
arrasto a agricultura irrigada, e um grande potencial na área de piscicultura, além de estar no centro de um 
pólo cerâmico, carece de uma instituição que ofereça educação profissional para esses segmentos 
econômicos de modo a preparar o seu capital humano para o desenvolvimento sustentável da região. 

Com o intuito de atender essa demanda, foi concebido o projeto para transformação do 
Centro Tecnológico Comunitário do Vale do Assu, CETEC-VALE, na cidade de Ipanguaçu, distante 190 Km 
da cidade de Natal, em Unidade de Ensino Descentralizada do Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Rio Grande do Norte – CEFET/RN, em área da União correspondente a 133 ha, cedida ao CEFET/RN, 
conforme registro no Cartório Único de Ipanguaçu sob matrícula nº 920, fls. 198 do livro 2-B. 

Reivindicação antiga de moradores e lideranças locais, o CETEC-VALE funciona atualmente 
em precárias instalações, ofertando apoio tecnológico aos pequenos agricultores da região por meio de 
cursos de qualificação e pesquisas para melhoria da produção da região. Seguindo a linha de atuação do 
CEFET/RN no atendimento às demandas sociais das comunidades mais fragilizadas economicamente, o 
CETEC-VALE, com recursos obtidos em chamada pública do programa Fome Zero, capacita atualmente 
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400 pequenos apicultores da Região do Vale do Assu, tendo como formadores professores da Unidade de 
Natal e técnicos do SEBRAE e da EMBRAPA. 

O projeto CETEC-VALE prevê a capacitação de profissionais em cursos de formação inicial e 
continuada e em cursos de nível técnico nas áreas de agropecuária, piscicultura, apicultura, meio 
ambiente, cooperativismo e informática visando atender, principalmente, os jovens filhos de agricultores e 
assentados da região.  A previsão é que o CETEC-VALE atenda uma clientela de 3.000 alunos por ano em 
cursos de educação profissional e/ou na educação de jovens e adultos. A implantação já prevista de um 
tele-centro de informações e de negócios permitirá a ampliação da oferta de vagas em cursos usando a 
tecnologia da educação a distância, e garantirá o início de um ousado programa de inclusão social e digital 
da juventude, dos homens e das mulheres da Região.   

É importante registrar a carência de Instituições de Educação Profissional no Estado do Rio 
Grande do Norte que até o momento só tem criada 01 (uma) Unidade de Ensino Descentralizada deste 
CEFET/RN, na cidade de Mossoró. 

Conforme plano de implantação da Unidade, será necessário investimento de recursos da 
ordem de R$ 2.150.000,00 (dois milhões cento e cinqüenta mil reais) para obras e equipamentos, bem 
como criação por parte do Governo Federal de Quadro de Pessoal, para fazer funcionar a Instituição, da 
ordem de 105 (cento e cinco) servidores, sendo 40 (quarenta) docentes, 25 (vinte e cinco) técnicos de nível 
superior e 40 (quarenta) técnicos de nível médio. 

26) CEFET/RN – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DA ZONA NORTE DE NATAL 

O CEFET-RN tem matriculados nos seus cursos em torno de 8.000 (oito mil) alunos, em 
seus diferentes tipos e modalidades de ensino: na formação profissional inicial e continuada, técnica de 
nível médio, superior tecnológica e no ensino médio. 

Diante da realidade social do Brasil, da Região Nordeste, do Estado e, em particular, da 
cidade do Natal, torna-se importante a ampliação de vagas em um tipo de educação pública de qualidade 
que, além de uma base científica geral, possibilite a formação profissional àqueles que pertencem às 
camadas menos favorecidas da comunidade. Esse é um dado objetivo decorrente de uma estrutura social 
desigual e que ações políticas governamentais mais amplas podem contribuir para diminuir essa 
desigualdade, possibilitando o acesso a instrumentos que permitam às pessoas terem condições de 
competir em condições de igualdade de conhecimento a postos de trabalho ou a desenvolver 
empreendimentos pessoais e coletivos que melhorem as suas condições de vida e a da comunidade na 
qual estão inseridos. 

Alguns dados sobre o município do Natal merecem destaque no sentido de justificar a 
ampliação da atuação do CEFET/RN no âmbito da capital do Estado, através da criação de uma Unidade 
de Ensino na Zona Norte da cidade, pois até o deslocamento de estudantes inviabiliza a sua acessibilidade 
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e permanência dentro de uma Instituição Pública que se encontra, hoje, localizada em uma das áreas mais 
valorizadas da capital potiguar. 

A Zona Norte da cidade de Natal tem crescido em número de habitantes com a formação 
de diferentes conjuntos habitacionais periféricos e em decorrência de investimentos feitos nas indústrias 
têxteis, do vestuário e, principalmente, de alimentos e bebidas, além da atividade turística. 

De acordo com o Anuário dos Trabalhadores do RN, publicado pelo DIEESE sobre o 
período de 2003-2004, Natal apresentava em 2000 um total de 712.317 habitantes, representando cerca 
de 25,65% da população do Estado, e, entre os anos de 1991 a 2000, evidenciou um crescimento 
populacional de 17,37%. Entre os estabelecimentos de ensino federal, estadual, municipal e particular, há 
uma grande predominância de alunos freqüentando a rede estadual, com um total em 2002, de 115.366 
estudantes; seguindo-se a rede privada com 70.934; a rede municipal com 57.139; e, por fim, a federal 
com uma matrícula inicial de apenas 3.085 alunos. Isso evidencia a necessidade de melhoria no 
atendimento àqueles estudantes que serão formados pela rede pública estadual e municipal. 

Pelo exposto, verificam-se as necessidades de cursos de Educação de Jovens e Adultos 
com Profissionalização e de formação profissional inicial e continuada e de técnicos de nível médio nas 
áreas de indústria (manutenção de equipamentos e automação industrial); de informática (manutenção de 
equipamentos e desenvolvimentos de programas adaptados à realidade das indústrias implantadas 
naquela área física da cidade); turismo e hospitalidade (desde a qualificação até o técnico em ocupações 
mais operacionais das atividades de hospitalidade e alimentação); na área da saúde e de comércio 
(principalmente com a qualificação técnica em segurança do trabalho e serviços de atendimento e 
secretariado), nas atividades pesqueiras e na carcinicultura, setores em franca expansão na Região 
Litorânea, entre outras que o desenvolvimento urbano vai delineando e demandando respostas da 
iniciativa pública e privada. 

Acreditamos, dessa forma, ser de grande importância social, a implantação e 
implementação de uma Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET/RN na Zona Norte da cidade do 
Natal, tendo em vista a sua competência demonstrada no desenvolvimento de programas de educação 
profissional, comprovada através da sua trajetória histórica de quase cem anos de existência, da sua 
responsabilidade social, da sua característica básica de ser uma organização que funciona eminentemente 
com recursos públicos, mantendo 50% de suas vagas reservadas para alunos procedentes de escolas 
públicas. 

27) CEFET/RR – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE NOVO PARAÍSO 

O Estado de Roraima é um Estado novo com forte vocação para os setores da agroindústria e do 
agronegócio, como indicam os dados constantes do documento PRODUZIR - PROGRAMA DE 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE RORAIMA1. 

Esse documento define cinco eixos estratégicos para o desenvolvimento do estado, sendo um 
deles o agronegócio e estabelece como meta para esse eixo, atingir até 2006 os índices de 433.500 
toneladas de grãos, 700.000 cabeças de gado bovino, 200 toneladas de mel/ano, 30.000 m3/ano de 
madeira serrada, além da efetivação do processo de agroindustrialização do leite, derivados da mandioca, 
produção de ração e carnes. 

Segundo o documento, "a importância do agronegócio brasileiro está expressa nos números a 
seguir: 30% do PIB, 42% das exportações e 37% dos empregos do país" e continua, "em Roraima, um 
Estado com apenas 15 anos de existência e uma economia pouco superior a R$ 1,0 bilhão, o agronegócio 
também mostra sua força através das cadeias produtivas dos grãos, da pecuária, do complexo 
madeireiro/moveleiro e da agricultura em geral que, em conjunto, movimentam mais de R$ 250 
milhões/ano".  

Como fator positivo, o documento especifica que: "Estrategicamente situado em relação aos 
mercados, com clima que permite a produção durante todo o ano, período de chuvas diferenciado em 
relação ao Brasil do hemisfério sul e com disponibilidade de 1,5 milhões de hectares para a produção, o 
estado de Roraima apresenta oportunidades privilegiadas para o desenvolvimento do agronegócio".  

Assim, com base nesse cenário proposto pelo governo estadual, será de suma importância para o 
Estado, a criação da UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA - UNED de Novo Paraíso, com missão 
voltada prioritariamente para o desenvolvimento da Educação Profissional com a oferta de cursos e ações 
pertinentes ao processo de desenvolvimento do agronegócio, a ser implantada na localidade de Novo 
Paraíso, município de São Luiz do Anauá, região sul do Estado de Roraima, distante cerca de 336 km de 
Boa Vista. 

Essa localização é estratégica porque coincide com a junção das BR 174 - que liga Boa Vista a 
Manaus, BR 210 - que liga os municípios de São Luiz do Anauá, São João da Balisa e Caroebe à BR 174 e 
a BR 432 - que liga o município do Cantá às BR 174 e 210, na localidade de Novo Paraíso. 

A UNED de Novo Paraíso terá uma área de abrangência que permitirá, pela proximidade 
geográfica, o acesso aos seus cursos e atividades de estudantes, filhos de agricultores e proprietários 
rurais, residentes em 06 municípios do estado, num total de 68.408 habitantes, conforme especificação a 
seguir2: 

 São Luiz do Anauá, com uma população de 6.324 habitantes, 1.425 alunos matriculados 
no Ensino Fundamental e 342 no Ensino Médio; 

 São João da Balisa, com uma população de 5.384 habitantes, 1.280 alunos matriculados 

                                                 
1 Documento elaborado pelo Governo do Estado de Roraima, através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento 
Econômico, em Junho de 2004. 
2 Dados populacionais extraídos do documento Perfil Sócio Econômico de Roraima, elaborado pela Secretaria 
Estadual do Desenvolvimento Econômico, abril de 2003 



 45

no Ensino Fundamental e 338 no Ensino Médio; 

 Rorainópolis, com uma população de 23.599 habitantes, 4.600 alunos matriculados no 
Ensino Fundamental e 586 no Ensino Médio; 

 Caroebe, com uma população de 5.844 habitantes, 1.837 alunos matriculados no Ensino 
Fundamental e 360 no Ensino Médio; 

 Caracaraí, com uma população de 17.259 habitantes, 3.839 alunos matriculados no 
Ensino Fundamental e 489 no Ensino Médio; 

 Cantá, com uma população de 10.213 habitantes, 2.718 alunos matriculados no Ensino 
Fundamental e 463 no Ensino Médio. 

Nesses municípios, a grande maioria das oportunidades educacionais se esgota ao término do 
ensino fundamental, com exceção de suas sedes, onde existem escolas da rede estadual com a oferta do 
ensino de nível médio formação geral. Logo, esse contingente de aproximadamente 18.277 alunos constitui 
uma demanda direta para a UNED de Novo Paraíso. Acrescenta-se a esses dados o fato de que o CEFET 
-RR é a única instituição pública de Educação Profissional no Estado de Roraima. 

28) CEFET/S.VICENTE DO SUL(RS) – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA JÚLIO CASTILHO 

 

29) CEFET/RS – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CHARQUEADAS 

A Prefeitura Municipal de Charqueadas integra a Macrorregião Centro-Sul do Rio Grande do Sul 
que é composta por 16 municípios com uma população de 230.289 habitantes (2,26% do Estado) e tendo 
70,97% residência na área Urbana e contam com um PIB per capita de R$ 5.685,00. 

O município de Charqueadas que integra a Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA e é 
centro da microrregião CARBOPETROQUÍMICA a qual é composta por 8 municípios que compõem a 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera - ASMURC, que agrega uma população de 156.055 
habitantes. 

A região apresentou na última década uma taxa anual de crescimento demográfico de 1,12%, 
próxima da média estadual que é de 1,21 % . 

Com referência a infra-estrutura a região apresenta rodovias de acesso como a BR 290 e BR 116, 
além das RS 470, 709 e 401, possuindo um total de 308,91 km de rodovias estaduais. 

No que se refere à economia a região ao longo dos 10 últimos anos vem ampliando 
moderadamente a sua participação passando de 1,47% para 1,73% a nível de Estado. Na estrutura 
fundiária predomina o número de estabelecimentos de pequenas propriedades identificando a agricultura 
familiar com 83,85% , porém ocupando uma área de 22,23%. 

A produção agropecuária alcançou em 2001 22,5% do produto total da região o que representa 
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2,92% do total do Setor no Estado. 

Também apresenta um setor industrial bastante diversificado, com estabelecimentos de quase 
todos os gêneros industriais em sua estrutura, exceto da indústria do fumo. O gênero industrial que se 
destaca em termos de número de estabelecimentos nessa região é o de produtos alimentares e bebidas, 
possuindo também outras áreas significativas como a de madeira e mobiliário, vestuário, calçados e 
artefatos de tecido, minerais não metálicos e metalúrgicos. Conforme dados da RAIS o subsetor que se 
destaca em termos do número de empregos é o de alimentos e bebidas (31,91%) seguido pelo de 
calçados (15,72%) e pela Indústria metalúrgica (8,82%), pela Mecânica (8,78%) e pela Extrativa Mineral 
(7,22%) . 

Quanto à distribuição intra-regional do emprego por setor de atividade econômica no mercado 
formal do trabalho, observa-se que o setor de serviços é o principal empregador com 46,23%, seguido pela 
Indústria com 22,39%, pelo Comércio com 18,74% e pela agropecuária 10,97%. 

No que tange aos aspectos ambientais a economia centrada no cultivo de arroz, fumo e 
florestamento e na exploração mineral de carvão, argila, calcário, granito e titânio exige cuidado redobrado 
no controle de impactos destas atividades, o que bem é retratado nas ações dos Comitês de 
Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Baixo Jacuí e do Camaquã que visam promover o 
gerenciamento e uso racional dos recursos hídricos através de projetos na área do saneamento ambiental 
e controle de poluição, além de atividades de recuperação e proteção dos recursos naturais que hoje 
estimulam as atividades do turismo rural regional. 

Para implantação desta UNED o município de Charqueadas oferece ao Ministério da Educação e à 
União Federal a doação de uma área de aproximadamente 60.000m2 na região central da cidade, com 12 
prédios em alvenaria correspondente a aproximadamente 4.000 m2 de área construída, sendo que metade 
dos prédios já estão concluídos e em condições de uso imediato, estado os outros com cerca de 70% das 
obras concluídas. 

30) CEFET/RS – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE PASSO FUNDO 

Passo fundo é um pólo de desenvolvimento sócio-econômico e com localização privilegiada dentro 
do MERCOSUL. Com 759,4 Km2, limita-se com os municípios de Pontão, Coxilha, mato Castelhano, 
Gentil, Ernestina, Santo Antônio do Planalto e Carazinho, sendo um importante entroncamento rodoviário 
entre as regiões do Estado e do sul de Santa Catarina.  

Com uma população estimada de 168.440 habitantes, sua economia é baseada na indústria, 
agricultura e pecuária, destacando-se também no cenário cultural com as atividades dos CTGs, dos grupos 
de danças e dos conjuntos tradicionalistas, possuindo uma infra-estrutura hoteleira bem desenvolvida. 

 O projeto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul de criação dos Corredores de Exportação 
tem como ponto de irradiação o Planalto Médio, o que faz de Passo Fundo um ponto de referência de rota 
do Mercosul. 
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 Na região estão instaladas empresas de grande porte como a Semeato, Doux/Frangosul, Perdigão, 
Metasa e Bourbon. Mas a maior perspectiva de desenvolvimento regional está associada a uma vasta base 
de pequenas e médias empresas, já instaladas, que promovem o crescimento regional. 

 O crescimento da região, com os investimentos governamentais que estão sendo implementados, 
implicam na necessidade de qualificação profissional, sendo fator decisivo de sucesso. Desta forma, a 
criação da UNED de Passo Fundo, contribuirá de forma substancial com o desenvolvimento regional.  

31) CEFET/SC – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CHAPECÓ 

A população residente no estado de Santa Catarina é de aproximadamente 6 milhões de 
habitantes (3,1% da população brasileira), distribuída por 293 municípios, sendo que 73% está fixada na 
área urbana e 27% na área rural. A população economicamente ativa representa 51,2% da população total. 
Possui uma agricultura forte passeada em minifúndios rurais e uma parte industrial atuante e em processo 
constante de crescimento, contudo o estado não dispõe de uma educação profissional pública e gratuita 
que atenda tais necessidades. Em decorrência de sua formação histórica e da disponibilidade de recursos 
naturais, o parque industrial catarinense pode ser dividido em 6 grandes complexos, com características 
próprias e distintas, dentre os quais destacam-se as regiões Oeste (Chapecó), Nordeste (Joinville) e Sul 
(Araranguá). 

Na região de Chapecó está situado o complexo agro-industrial voltado principalmente ao 
abate de suínos e de aves. Estão presentes, também, os ramos de plásticos e embalagens, transportes, 
móveis, bebidas, biotecnologia na industrialização de carnes, software, confecções e outros. A comunidade 
está mobilizada para a construção de uma unidade do CEFET/SC, que já recebeu a doação do terreno 
para implantação da futura unidade, cuja construção está parcialmente garantida por meio de emendas 
parlamentares e por doações de empresários. Pretende-se abrir 4 cursos e após dois anos atender 1632 
alunos. O quadro abaixo apresenta as necessidades financeiras para implantação da unidade em 
Chapecó. 

Categoria de Despesa Doações (R$) Investimento Governo 
Federal (R$) 

Total (R$) 

Obras 1.540.000,00 675.000,00 2.215.000,00 
Equipamentos 685.000,00 735.000,00 1.420.000,00 

Quadro de Pessoal 
Docentes Técnico nível Superior Técnico de nível médio Total 

40 10 20 70 
 

 

32) CEFET/SC – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE JOINVILLE 
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Na Região de Joinville, há predominância do complexo eletrometalmecânico, que 
responde por 18% da renda gerada pela indústria catarinense e emprega 59 mil pessoas nas suas 2.100 
empresas. Em Joinville funciona um curso técnico de Enfermagem do CEFET/SC, em sede provisória, há 
11 anos. No momento a prefeitura doou o terreno com 13.255 m2 e parte da construção será financiada 
por empresários da região e por emendas parlamentares. Pretende-se abrir 4 cursos e após dois anos 
atender 1.632 alunos. O quadro abaixo apresenta as necessidades para implantação da unidade em 
Joinville. 

Categoria de Despesa Doações (R$) Investimento Governo 
Federal (R$) 

Total (R$) 

Obras 1.280.000,00 935.000,00 2.215.000,00 
Equipamentos 248.000,00 1.382.000,00 1.630.000,00 

Quadro de Pessoal 
Docentes Técnico nível Superior Técnico de nível médio Total 

40 10 20 70 
 

33) CEFET/SC – UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE ARARANGUÁ 

Na região Sul, está localizado o complexo mineral em função das jazidas de carvão, 
caulim e argila. O caulim e a argila são as matérias-primas para a indústria de pisos e azulejos, com 
qualidade reconhecida mundialmente. São produzidos anualmente cerca de 142 milhões de metros 
quadrados de cerâmica para revestimento. Responde por 9% do valor de transformação industrial de Santa 
Catarina e emprega 24 mil pessoas em 1.500 empresas. No momento a prefeitura doou o terreno e parte 
da construção será doada por empresários da região e por emenda parlamentar. Pretende-se abrir 4 
cursos e após dois anos atender 1.632 alunos. O quadro abaixo apresenta as necessidades para 
implantação da unidade em Araranguá. 

Categoria de Despesa Doações (R$) Investimento Governo 
Federal (R$) 

Total (R$) 

Obras 520.000,00 1.695.000,00 2.215.000,00 
Equipamentos 185.000,00 933.000,00 1.118.000,00 

Quadro de Pessoal 
Docentes Técnico nível Superior Técnico de nível médio Total 

40 10 20 70 

Nas cidades apresentadas não existem instituições de educação tecnológica públicas e 
gratuitas que possam atender à demanda existente, daí a pertinência de serem implantadas Unidades de 
Ensino Descentralizadas do CEFET/SC, principal referência de formação profissional no estado. 
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GRUPO III 
CRIAÇÃO DE QUADROS DE PESSOAL PARA AS UNED’s JÁ EXISTENTES 

 
O Ministério da Educação já se antecipou em 
adotar todas as medidas paliativas ao seu alcance, 
desde a redistribuição de cargos vagos de outras 
IFE’s até a autorização para a contratação de 
professores substitutos, lançando mão de cargos 
lotados na unidade sede do respectivo CEFET. 
Todavia, não existe a possibilidade de contratação 
temporária de técnicos-administrativos, como 
tampouco é razoável esperar que estas unidades 
sejam mantidas por força de convênios com outras 
esferas de governo. 

 

No final da década de 80 e início da década seguinte, foram criadas várias unidades de 
ensino técnico e agrotécnico no âmbito do extinto Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico – 
PROTEC, que tinha por objetivo potencializar a oferta de educação profissional pública em todo o território 
nacional, assegurando que as possibilidades de acesso a cursos de formação técnica estivessem 
presentes também nas regiões interioranas. A interiorização foi, aliás, uma das características mais 
marcantes das escolas implantadas pelo PROTEC, o que pode ser comprovado pela distribuição 
geográfica das atuais 42 UNEDs, visto que apenas três estão localizadas em capitais. 

Na concepção original, as unidades de ensino técnico e agrotécnico funcionariam como 
entidades autárquicas, vinculadas diretamente ao Ministério da Educação, recebendo, conforme a 
destinação, as denominações de “Escola Técnica Industrial” ou “Escola Agrotécnica”. Contudo, em proveito 
da racionalidade de estruturas organizacionais, optou-se por vincular as unidades recém-criadas aos 
CEFETs, Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais então existentes, aproveitando-se, 
assim, a figura das chamadas Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs, criadas pela Portaria MEC 
n.º 067, de 06.02.1987. 

Os cargos destinados à constituição dos quadros funcionais das UNEDs foram criados, 
quase todos, por pelas Leis n.º 7.816, de 12 de setembro de 1989, n.º 8.433, de 16 de junho de 1992, e n.º 
8.670, de 30 de junho de 1993. A Lei n.º 8.670/93 foi responsável pelo último ato de criação de cargos na 
Rede Federal de Educação Tecnológica, uma vez que a própria implantação da Escola Técnica Federal de 
Palmas, em 2001, ocorreu mediante a utilização de cargos que já existiam no SIAPE. 

Hoje, das 42 UNEDs existentes, dez ainda aguardam pela constituição de seus 
respectivos quadros: 
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1) UNED de Cachoeiro do Itapemirim/ES, vinculada ao CEFET-ES; 
2) UNED de Morrinhos/GO, vinculada ao CEFET-Urutaí/GO; 
3) UNED de Divinópolis/MG, vinculada ao CEFET-MG; 
4) UNED de Campo Mourão/PR, vinculada ao CEFET-PR; 
5) UNED de Dois Vizinhos/PR, vinculada ao CEFET-PR; 
6) UNED de Paracambi/RJ, vinculada ao CEFET - Química de Nilópolis/RJ; 
7) UNED de Realengo/RJ, vinculada ao CEFET – Química de Nilópolis/RJ; 
8) UNED de Jaraguá do Sul/SC, vinculada ao CEFET-SC e 
9) UNED de Sertãozinho/SP, vinculada ao CEFET-SP. 

10) UNED de Guarulhos/SP, vinculada ao CEFET-SP. 

 

A maioria dessas UNEDs sofreram, e ainda sofrem, com as “idas e vindas” de nossa 
legislação, que em um instante criam e em outro “descriam” os quadros de servidores das instituições. O 
caso da UNED de Cachoeiro do Itapemirim é emblemático e merece ser lembrado. 

A Lei n.º 8.433/92 criou 1.687 cargos de Professor de 1º e 2º Graus e 2.678 cargos 
técnico-administrativos para as 26 novas Unidades de Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico, criadas 
pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico – PROTEC, cabendo à escola de Cachoeiro do 
Itapemirim 50 cargos de Professor de 1º e 2º Graus e 113 cargos de Técnico-Administrativo, sendo 23 de 
nível superior, 59 de nível intermediário e 31 de nível auxiliar. 

Dois anos mais tarde, a Lei n.º 8.888, de 21.06.94, autorizou o Poder Executivo a 
redistribuir os cargos criados pela Lei n.º 8.433/92, daquelas unidades até então não implantadas para as 
EAF, ETF e CEFET em funcionamento, o que foi efetivado por meio do Decreto n.º 1.262, de 13.10.94. 
Como a escola de Cachoeiro do Itapemirim não estava concluída, seus cargos foram então distribuídos 
entre as demais IFETs. 

Hoje, a UNED de Cachoeiro do Itapemirim está concluída, equipada e autorizada a 
funcionar – vide Portaria MEC n.º 2.357, de 03.09.2003 – mas não possui (embora já tenha possuído) os 
cargos necessários para o seu efetivo funcionamento. Em decorrência da inexistência de quadro próprio, 
deixam de ser ofertadas 1.800 (mil e oitocentas) vagas em cursos técnicos e tecnológicos em uma escola 
pública adequadamente equipada e situada no maior pólo produtor e exportador de mármore e granito da 
América Latina. 

É importante que se diga que não se trata de reivindicar cargos para dar sustento a um 
processo desparametrizado de criação de novas unidades. Como já foi mencionado, o último instrumento 
de criação de cargos foi editado há 11 anos. Das dez UNEDs aqui tratadas, seis estão autorizadas a 
funcionar há mais de sete anos: 
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UNED AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
MORRINHOS / GO Portaria MEC n.º 046, de 13.01.1997 
DIVINÓPOLIS / MG Portaria MEC n.º 1.663, de 23.11.1994 
CAMPO MOURÃO / PR Portaria MEC n.º 710, de 13.05.1994 
DOIS VIZINHOS / PR Portaria MEC n.º 047, de 13.01.1997 
JARAGUÁ DO SUL / SC Portaria MEC n.º 724, de 13.05.1994 
SERTÃOZINHO / SP Portaria MEC n.º 403, de 29.04.1996 

  A proposta que apresentamos a seguir busca, por um lado, colocar as nove UNEDs ora 
citadas em patamar similar ao de suas co-irmãs, de modo que todas possuam os mesmos quantitativos de 
cargos, por nível de escolaridade. Não se incluem, em nosso pleito, os cargos técnico-administrativos de 
nível auxiliar, cuja definição deixamos para um momento posterior, face às discussões que vem sendo 
travadas a respeito da estruturação da carreira de técnico-administrativo e técnico-marítimo das IFEs. 
Neste sentido, propõe-se a seguinte estrutura geral de quadro para as referidas UNEDs: 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
DOCENTES 

NS NI 
TOTAL 

40 25 40 105 
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ANEXO I - POTENCIAL DE ABERTURA DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES NAS 
NOVAS UNIDADES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

  UF Instituição Vinculação Alunos 
1 AC ETF do Acre Autarquia 2.000 
2 AP ETF do Amapá Autarquia 2.000 
3 MS ETF do Mato Grosso do Sul Autarquia 2.000 
4 RO ETF de Rondônia Autarquia 2.000 
5 RS ETF de Canoas Autarquia 2.000 
6 DF EAF de Brasília Autarquia 800 
7 MS EAF de Nova Andradina Autarquia 800 
8 PA EAF de Marabá Autarquia 800 
9 MA EAF São Raimundo das Mangabeiras Autarquia 800 
10 AM UNED de Coari CEFET-AM 2.000 
11 BA UNED de Camaçari CEFET-BA 320 
12 BA UNED de Santo Amaro CEFET-BA 320 
13 BA UNED de Simões Filho CEFET-BA 240 
14 CE UNED de Maracanaú CEFET-CE 2.000 
15 ES UNED de Cariacica CEFET-ES 2.000 
16 ES UNED de São Mateus CEFET-ES 2.000 
17 GO UNED de Inhumas CEFET-GO 2.000 
18 MA UNED de Alcântara CEFET-MA 2.000 
19 MA UNED de Buriticupu CEFET-MA 2.000 
20 MA UNED de Zé Doca CEFET-MA 1.500 
21 MG UNED de Congonhas CEFET - Ouro Preto 360 
22 MG UNED de Timóteo CEFET-MG 2000 
23 MG UNED de Varginha CEFET-MG 2000 
24 MT UNED de Cuiabá (Bairro Bela Vista) CEFET-MT 2000 
25 PB UNED de Campina Grande CEFET-PB 2.500 
26 PE UNED de Ipojuca CEFET-PE 2.000 
27 PI UNED de Parnaíba CEFET-PI 2.000 
28 PI UNED de Picos CEFET-PI 2.000 
29 PR UNED de Londrina CEFET-PR 1.800 
30 RJ UNED de São Gonçalo CEFET-Química 2.000 
31 RJ UNED de Campos (Bairro Guarus) CEFET-Campos 2000 
32 RJ UNED do Rio de Janeiro (Maria da Graça) CEFET-RJ 2000 
33 RN UNED de Currais Novos CEFET-RN 3.000 
34 RN UNED de Ipanguaçu CEFET-RN 3.000 
35 RN UNED de Natal (zona norte) CEFET-RN 3000 
36 RR UNED de Novo Paraíso CEFET-RR 2.000 
37 RS UNED de Julio Castilho CEFET-SVS 2.000 
38 RS UNED de Charqueadas CEFET-RS 2.000 
39 RS UNED de Passo Fundo CEFET-RS 2.000 
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40 SC UNED de Araranguá CEFET-SC 1.632 
41 SC UNED de Chapecó CEFET-SC 1.632 
42 SC UNED de Joinville CEFET-SC 1.632 

TOTAL 74.136 
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ANEXO II - NECESSIDADE DE APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS 

 
 
 

  Infra-estrutura Necessita aporte RECURSOS NECESSÁRIOS
 de recursos? Doações / Orçamento 
  

UF Instituição Vinculação já existente? 
  Parcerias da União 

1 AC ETF do Acre Autarquia não sim 0,00 3.200.000,00
2 AP ETF do Amapá Autarquia não sim 0,00 3.200.000,00
3 MS ETF do Mato Grosso do Sul Autarquia não sim 0,00 3.200.000,00
4 RO ETF de Rondônia Autarquia não sim 0,00 3.550.000,00
5 RS ETF de Canoas Autarquia não sim 0,00 3.200.000,00
6 DF EAF de Brasília Autarquia sim não 0,00 0,00
7 MS EAF de Nova Andradina Autarquia sim sim 0,00 2.150.000,00
8 PA EAF de Marabá Autarquia sim sim 0,00 2.150.000,00
9 MA EAF de São Raimundo das Mangabeiras Autarquia não sim 0,00 3.200.000,00
10 AM UNED de Coari CEFET-AM não sim 0,00 2.720.000,00
11 BA UNED de Camaçari CEFET-BA não sim 0,00 2.720.000,00
12 BA UNED de Santo Amaro CEFET-BA sim sim 0,00 2.150.000,00
13 BA UNED de Simões Filho CEFET-BA sim não 0,00 0,00
14 CE UNED de Maracanaú CEFET-CE não sim 0,00 2.720.000,00
15 ES UNED de Cariacica CEFET-ES não sim 0,00 2.720.000,00
16 ES UNED de São Mateus CEFET-ES não sim 0,00 2.720.000,00
17 GO UNED de Inhumas CEFET-GO não sim 0,00 2.720.000,00
18 MA UNED de Alcântara CEFET-MA não sim 0,00 2.720.000,00
19 MA UNED de Buriticupu CEFET-MA não sim 0,00 2.720.000,00
20 MA UNED de Zé Doca CEFET-MA não sim 0,00 2.720.000,00
21 MG UNED de Congonhas CEFET - Ouro Preto sim não 0,00 0,00
22 MG UNED de Timóteo CEFET-MG sim não 0,00 0,00
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23 MG UNED de Varginha CEFET-MG não sim 0,00 2.720.000,00
24 MT UNED de Cuiabá (Bairro Bela Vista) CEFET-MT sim sim 0,00 2.150.000,00
25 PB UNED de Campina Grande CEFET-PB não sim 0,00 2.720.000,00
26 PE UNED de Ipojuca CEFET-PE não sim 0,00 2.720.000,00
27 PI UNED de Parnaíba CEFET-PI não sim 0,00 2.720.000,00
28 PI UNED de Picos CEFET-PI não sim 0,00 2.720.000,00
29 PR UNED de Londrina CEFET-PR não sim 61.500.000,00 1.500.000,00
30 RJ UNED de São Gonçalo CEFET-Química não sim 0,00 2.720.000,00
31 RJ UNED de Campos (Bairro Guarus) CEFET-Campos sim sim 0,00 2.150.000,00
32 RJ UNED do Rio de Janeiro (Maria da Graça) CEFET-RJ sim sim 0,00 2.150.000,00
33 RN UNED de Currais Novos CEFET-RN não sim 0,00 2.720.000,00
34 RN UNED de Ipanguaçu CEFET-RN sim não 0,00 2.150.000,00
35 RN UNED de Natal (zona norte) CEFET-RN não sim 0,00 2.720.000,00
36 RR UNED de Novo Paraíso CEFET-RR não sim 0,00 2.720.000,00
37 RS UNED de Julio Castilho CEFET-SVS não sim 0,00 2.720.000,00
38 RS UNED de Charqueadas CEFET-RS Sim* sim 0,00 2.720.000,00
39 RS UNED de Passo Fundo CEFET-RS não sim 0,00 2.720.000,00
40 SC UNED de Araranguá CEFET-SC não sim 705.000,00 2.628.000,00
41 SC UNED de Chapecó CEFET-SC não sim 2.225.000,00 1.410.000,00
42 SC UNED de Joinville CEFET-SC não sim 1.528.000,00 2.317.000,00
      TOTAL 99.575.000,00

   * Por concluir 
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ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTABELECIMENTO DO CUSTO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE CADA UNIDADE 

 
Para atender a implantação de escolas há necessidade de definição dos recursos financeiros 

que poderão ser aportados para cada uma delas em função do segmento: 
 

• Escola Técnicas Federal – ETF; 
• Unidade de Ensino Descentralizada - UNED 
• Escola Agrotécnica Federal – EAF 

 
Por se tratarem de instituições com características diferenciadas, elaboramos um parâmetro 

para cada segmento, sempre considerando o dimensionamento para atendimento de uma média de 
2.000 alunos para Escolas Técnicas Federais e UNEDs, e de 800 alunos para Escolas Agrotécnicas 
Federais, uma vez que a quantidade de alunos implica nas dimensões tanto físicas quanto de docentes 
numa instituição. 
 
 

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL 
 

As escolas técnicas são instituições autônomas, demandando, portanto, toda uma estrutura 
administrativa necessária ao seu funcionamento. Para dimensionamento da parte física de uma 
instituição de ensino, partiremos do número de postos de trabalho necessários. 

Assim, se quisermos implantar uma escola para atender 2000 alunos em 3 turnos haverá a 
necessidade de aproximadamente 670 postos de trabalho, entre salas de aulas e laboratórios: 
 

2.000 ÷ 3 = 666,66  ≈ 670 postos. 
 

Como o ensino profissional se desenvolve na prática laboratorial, aponta-se para que cerca 
de 40% destes postos de trabalho sejam destinados aos laboratórios, ou seja, aproximadamente 270 
postos de trabalho para laboratórios e 400 para salas de aulas: 
 

670 x 40% = 268 ≈ 270 postos laboratórios 
e 

670 – 270 = 400 postos de salas de aulas. 
 

Considerando um número ideal de aproximadamente 40 alunos por sala de aula e 20 por 
laboratório, temos: 
 

400 ÷ 40 = 10 salas de aulas 
e 

270 ÷ 20 = 13,2 ≈ 13 laboratórios. 
 

Sendo a área aceitável de sala de aula entre 1,2 e 1,4 m2 por posto de trabalho e de 
laboratórios numa média de 3,0m2, temos: 
 

40 x 1,3 = 52 ≈ 50 m2 por sala de aula x 10 salas = 500 m2 de área 
20 x 3,0 = 60 m2 por laboratório x 13 laboratórios = 780 m2 de área 

TOTAL : 1.280 m2 de área principal. 
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Como estas escolas necessitam de áreas administrativas mais bem estruturadas, sendo que, 
por via de regra, a área principal deve ocupar cerca de 60% da área total, teremos que a área total 
necessária à implantação de uma ETF seria: 
 

Atotal = 1.280 / 60% = 2.133,333 ≈ 2.100 m2 de área. 
 

Considerando uma construção de padrão médio, com custo unitário básico (CUB médio) de 
R$700,00/m2, temos um custo de infra estrutura na oredem de R$1,5 milhões: 
 

2.100 x 700,00 = 1.470.000,00 ≈ 1.500.000,00. 
 

Desta forma chegamos ao valor necessário à infra-estrutura física de uma ETF para atender 
2000 alunos. 
 

O custo dos laboratórios e mobiliário para equipar uma instituição como esta pode variar muito 
conforme os tipos de laboratórios que venham a ser implantados. Laboratórios de eletrônica, 
automação e inspeção veicular são extremamente onerosos; os laboratórios de informática são os de 
segunda ordem, sendo necessário aproximadamente R$ 120.000 para um laboratório de 20 postos. 
Porém, na média, observa-se que outros laboratórios custam em torno de R$ 30.000,00 para equipá-
los. As salas de aulas são bem mais baratas, numa média de R$ 4.500,00 por sala. 

Considerando a instituição com 10 salas de aulas e 13 laboratórios sendo 2 de informática, 
temos: 
 

10 x     4.500,00 =   45.000,00 
11 x   30.000,00 = 330.000,00 
2  x 120.000,00 = 240.000,00 

TOTAL                615.000,00 (para equipar a área principal) 
 

Considerando a mesma proporção de 60% para área principal e 40% para o restante, teríamos 
o valor total necessário a equipar e mobiliar toda a escola: 
 

Vtotal = 615.000,00 / 60% ∴  Vtotal = 1.025.000,00 ≈ R$1.000.000,00 (para mobiliar e equipar toda a 
escola). 

 
Ou seja, para a área administrativa e demais áreas seriam necessários R$ 385.000,00, uma 

vez que as áreas administrativas precisam além do mobiliário de computadores, impressoras, hub, 
switch, etc., de um veículo passeio pequeno, entre outros. 

Para as ações de capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo, que devem ser 
concursados e receber capacitações didático-pedagógicas e sobre a educação profissional, LDB, 
diretrizes curriculares, parâmetro de referências curriculares e outros assuntos inerentes à educação 
profissional, estima-se em aproximadamente R$ 300.000,00. 

Outras ações são necessárias à implantação de uma escola, como a contratação de 
consultores, que dependendo da instituição realizarão trabalhos que vão desde a elaboração de um 
software de gestão até o desenvolvimento de modelo de marketing institucional. Exemplos de 
consultorias: 

• Elaboração de planos de cursos; 
• Elaboração de modelo de gestão; 
• Elaboração de modelo de acompanhamento de egressos; 
• Desenvolvimento de material didático; 
• Ministrar curso de capacitação de docentes; 
• Ministrar cursos de capacitação para técnico-administrativos; 
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• Desenvolvimento de home-page; 
• Desenvolvimento de software de gestão, etc. 
 
Desta forma, estima-se entre 200 e 300 mil reais os valores necessários à estas contratações. 

 
Outra ação necessária é a de contratação de serviços, como por exemplo: 

• Reprodução de material didático; 
• Colocação de carpete; 
• Contratação de impressos como folders, cartazes, banners, etc. 
• Contratação de propaganda; 
• Divulgação de cursos e concursos, etc. 
Para estas ações estimamos entre 100 e 200 mil reais para uma escola nestas condições. 

 
Assim, consolidando todas os elementos de despesas temos: 
 

Obras 1.500.000,00 
Equipamentos 1.000.000,00 
Capacitação 300.000,00 
Consultoria 250.000,00 
Serviços 150.000,00 
TOTAL 3.200.000,00 

 
 
 

UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA 

 
A mesma metodologia adotada para as ETF será empregrada para as UNEDs, sendo que a 

área da parte principal seria 75% da equivalente para uma ETF, já que a parte administrativa é menor 
tendo, em vista que a escola está vinculada a um Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, 
que já tem estruturada toda parte administrativa. 

Considerando uma escola para 2.000 alunos, já vimos que a área principal seria de 1.280 
m2, portanto: 
 

Atotal = 1.280 / 75% = 1.706 m2 ≈ 1.700 m2. 
 
Valor de Obras (Considerando CUB R$700,00/ m2): 
 

1.700 x 700,00 = 1.190.000,00 ≈ 1.200.000,00 
 
Equipamentos: 
 

Para o cálculo dos equipamentos de salas de aulas e laboratórios, segue metodologia 
idêntica à usada na ETF: 

 
Considerando a instituição com 10 salas de aulas e 13 laboratórios sendo 2 de informática, 

temos: 
 

10 x     4.500,00 =   45.000,00 
11 x   30.000,00 = 330.000,00 
2  x 120.000,00 = 240.000,00 
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TOTAL                615.000,00 (para equipar a área principal) 
 

Considerando a mesma proporção de 75% para área principal e 25% para o restante, 
teríamos o valor total necessário a equipar e mobiliar toda a escola: 
 

Vtotal = 615.000,00 / 75% ∴  Vtotal = 820.000,00 (para mobiliar e equipar toda a escola). 
 

Ou seja, para a área administrativa e demais áreas seriam necessários R$205.000,00, 
considerando a necessidade, para as áreas administrativas, de mobiliário, computadores, impressoras, 
hub, switch, etc., além de um veículo passeio pequeno.  
 

Para as ações de capacitação, consultoria e serviços, as atividades serão exatamente as 
mesmas. Assim, consolidando os elementos de despesas para implantação de uma UNED, temos: 
 

Obras 1.200.000,00 
Equipamentos 820.000,00 
Capacitação 300.000,00 
Consultoria 250.000,00 
Serviços 150.000,00 
TOTAL 2.720.000,00 

 
 

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL 

 
As escolas agrotécnicas possuem características bem específicas, posto que em sua grande 

maioria os alunos residem na escola, por se tratar de uma fazenda produtiva, requerendo, portanto, 
apoio constante de pessoal. Estas escolas recebem alunos tanto do município nos quais estão 
instaladas como dos circunvizinhos, quase sempre produzindo toda a alimentação consumida pelos 
alunos e funcionários da instituição. 

Desta forma, utilizamos a mesma metodologia das demais para definir a área principal da 
escola, sendo que, pelas peculiaridades elas funcionam com cerca de 800 alunos e em apenas 2 
turnos, onde destacamos para a parte principal 30% da área total, devido à área que deve ser 
destinada aos alojamentos, às UEPs – Unidades Educativas de Produção, aos laboratórios de campo 
e, como os alunos residem nas escolas, às áreas de estar coletivas. 
 

800 ÷ 2 = 400 postos de trabalho 
 

400 x 60% = 240 postos de trabalho em salas de aulas 
400 x 40% = 160 postos de trabalho em laboratórios 

 
240 ÷ 40 = 6 salas de aulas 
160 ÷ 20 = 8 laboratórios. 

 
Área das salas de aulas: 
 

40 postos x 1,3 m2/posto = 52 m2 ≈ 50 m2. 
 

50 x 6 = 300 m2. 
 
Área de laboratórios: 
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20 postos x 3,0 m2/posto = 60 m2 . 

 
60 x 8 = 480 m2. 

 
Área principal : 300 + 480 = 780 m2. 

 
Área total: 

 
Atotal = 780 / 30% =  2.600 m2. 

 
Para estimarmos a área destinada à administração, circulação, depósitos, etc. (Aadm),fazemos o mesmo 

cálculo usado para as técnicas: 
A = 780/ 60% = 1.300 m2. 

Aadm = 1.300 – 780 = 520 m2. 
 

Assim, se temos uma área necessária total de 2.600,00 m2, sendo a área principal de 780,00 
m2 e área administrativa (e etc.) de 520,00 m2, o restante será destinado à alojamentos e UEPs e 
laboratórios de campo. 
 

Aa = 2.600 – 780 – 520 = 1.300 m2. 
 
Resumo das áreas: 
 

Área principal  780 m2 
Área administrativa e diversos 520 m2 
Área de alojamentos e UEP 1.300 m2 
Área Total  2.600 m2 

 
Considerando o CUB de R$700,00/m2, temos: 

 
Valor de obras: 2.600 x 700,00 = 1.820.000,00 ≈ 1.850.000,00. 

 
Para equipamentos e mobiliários estima-se da mesma maneira que para as ETF, com 

exceção de quando se deseja implantar agroindústria, que é considerado projeto específico, tanto de 
obras como de equipamentos. 

Os laboratórios das escolas agrotécnicas são bem menos complexos que os das escolas 
técnicas. Assim, com cerca de R$20.000,00 se equipa um laboratório (exceto o de informática que é o 
mesmo valor do de uma ETF). 

Considerando a instituição com 6 salas de aulas e 8 laboratórios sendo 1 de informática, 
temos: 
 

6 x     4.500,00 =   27.000,00 
8 x   20.000,00 = 160.000,00 
1 x 120.000,00 = 120.000,00 

TOTAL              307.000,00 (para equipar a área principal) 
 

Considerando a mesma proporção de 30% para área principal e 70% para o restante, 
teríamos o valor total necessário a equipar e mobiliar toda a escola: 
 

Vtotal = 307.000,00 / 30% ∴   
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Vtotal = 1.023.333,33 ≈ R$1.000.000,00 (para mobiliar e equipar toda a escola). 
 

Ou seja, para a área administrativa, demais áreas, inclusive alojamentos, seriam necessários 
R$693.000,00, também considerando que as áreas administrativas precisam além do mobiliário de 
computadores, impressoras, hub, switch, etc., além de um veículo passeio pequeno.  
 

Os demais elementos de despesas custarão o mesmo previsto para as ETFs: 
 

Capacitação  :      R$300.000,00 
Consultoria:         R$250.000,00 
Serviços:              R$150.000,00 

Assim, consolidando todas os elementos de despesas das EAFs, temos: 
 

Obras 1.850.000,00 
Equipamentos 1.000.000,00 
Capacitação 300.000,00 
Consultoria 250.000,00 
Serviços 150.000,00 
TOTAL 3.550.000,00 
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ANEXO IV - NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DOCENTES E DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

GRUPOS I e II 
  Técnico Técnico Técnico  
  UF Instituição Vinculação Docentes Nível Superior Nível Intermediário Nível Auxiliar Total 
1 AC ETF do Acre Autarquia 50 25 40 15 120 
2 AP ETF do Amapá Autarquia 50 25 40 15 120 
3 MS ETF do Mato Grosso do Sul Autarquia 50 25 40 15 120 
4 RO ETF de Rondônia Autarquia 40 25 40 15 120 
5 RS ETF de Canoas Autarquia 40 25 40 15 120 
6 DF EAF de Brasília Autarquia 40 25 40 15 120 
7 MS EAF de Nova Andradina Autarquia 40 25 40 15 120 
8 PA EAF de Marabá Autarquia 40 25 40 15 120 
9 MA EAF de São Raimundo das Mangabeiras Autarquia 40 25 40 15 120 

10 AM UNED de Coari CEFET-AM 40 25 40 0 105 
11 BA UNED de Camaçari CEFET-BA 40 25 40 0 105 
12 BA UNED de Santo Amaro CEFET-BA 40 25 40 0 105 
13 BA UNED de Simões Filho CEFET-BA 40 25 40 0 105 
14 CE UNED de Maracanaú CEFET-CE 40 25 40 0 105 
15 ES UNED de Cariacica CEFET-ES 40 25 40 0 105 
16 ES UNED de São Mateus CEFET-ES 40 25 40 0 105 
17 GO UNED de Inhumas CEFET-GO 40 25 40 0 105 
18 MA UNED de Alcântara CEFET-MA 40 25 40 0 105 
19 MA UNED de Buriticupu CEFET-MA 40 25 40 0 105 
20 MA UNED de Zé Doca CEFET-MA 40 25 40 0 105 
21 MG UNED de Congonhas CEFET - Ouro Preto 40 25 40 0 105 
22 MG UNED de Timóteo CEFET-MG 40 25 40 0 105 
23 MG UNED de Varginha CEFET-MG 40 25 40 0 105 
24 MT UNED de Cuiabá (Bairro Bela Vista) CEFET-MT 40 25 40 0 105 
25 PB UNED de Campina Grande CEFET-PB 40 25 40 0 105 
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26 PE UNED de Ipojuca CEFET-PE 40 25 40 0 105 
27 PI UNED de Parnaíba CEFET-PI 40 25 40 0 105 
28 PI UNED de Picos CEFET-PI 40 25 40 0 105 
29 PR UNED de Londrina CEFET-PR 40 17 41 0 98 
30 RJ  UNED de São Gonçalo CEFET-Química 40 25 40 0 105 
31 RJ UNED de Campos (Bairro Guarus) CEFET-Campos 40 25 40 0 105 
32 RJ UNED do Rio de Janeiro (Maria da Graça) CEFET-RJ 40 25 40 0 105 
33 RN UNED de Currais Novos CEFET-RN 40 25 40 0 105 
34 RN UNED de Ipanguaçu CEFET-RN 40 25 40 0 105 
35 RN UNED de Natal (zona norte) CEFET-RN 40 25 40 0 105 
36 RR UNED de Novo Paraíso CEFET-RR 40 25 40 0 105 
37 RS UNED de Julio Castilho CEFET-SVS 40 25 40 0 105 
38 RS UNED de Charqueadas CEFET-RS 40 25 40 0 105 
39 RS UNED de Passo Fundo CEFET-RS 40 25 40 0 105 
40 SC UNED de Araranguá CEFET-SC 40 10 20 0 70 
41 SC UNED de Chapecó CEFET-SC 40 10 20 0 70 
42 SC UNED de Joinville CEFET-SC 40 10 20 0 70 

    TOTAL 1710 997 1621 135 4433 

GRUPO III 
  Técnico Técnico Técnico  
  UF Instituição Vinculação Docentes Nível Superior Nível Intermediário Nível Auxiliar Total 
1 ES UNED de Cachoeiro do Itapemirim CEFET/ES 40 25 40 0 105 
2 GO UNED de Morrinhos CEFET/Urutaí 40 25 40 0 105 
3 MG UNED de Divinópolis CEFET/MG 40 25 40 0 105 
4 PR UNED de Dois Vizinhos CEFET/PR 40 25 40 0 105 
5 PR UNED de Campo Mourão CEFET/PR 40 25 40 0 105 
6 RJ UNED de Paracambi CEFET/Química 40 25 40 0 105 
7 RJ UNED de Realengo CEFET/Química 40 25 40 0 105 
8 SC UNED de Jaraguá do Sul CEFET/SC 40 25 40 0 105 
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9 SP UNED de Guarulhos CEFET/SP 40 25 40 0 105 
10 SP UNED de Sertãozinho CEFET/SP 40 25 40 0 105 

TOTAL 400 250 400 0 1.050 
 

ANÁLISE DE CUSTOS GRUPOS I e II  GRUPO III 
CARGO QUANT. REMUNERAÇÃO 

MENSAL (R$) 
REPERCUSSÃO 

ANUAL ² (R$) 
 QUANT. REMUNERAÇÃO 

MENSAL (R$) 
REPERCUSSÃO 

ANUAL ³ (R$) 
Professor de 1º e 2º Graus¹ 1.710 1.693,45 34.749.594,00  400 1.693,45 8.128.560,00 
Técnico Administrativo (NS) 997 1.265,27 15.137.690,28  250 1.265,27 3.795.810,00 
Técnico Administrativo (NI) 1.621 847,48 16.485.180,96  400 847,48 4.067.904,00 
Técnico Administrativo (NA) 135 761,85 1.234.197,00  0 ---------- ----------- 
TOTAL 4.463 ------- 67.606.662,24  1.050 --------- 15.992.274,00 
1) Docente em Regime de Trabalho de 40 horas, com titulação de Especialista  /  2) Provimento em julho de 2006    /    3) Provimento em janeiro de 2006 


