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OFÍCIO CIRCULAR Nº

210/2014-GABINETE/REITORIA/IFNMG

Montes Claros/MG, 07 de novembro de 2014.

DE: Professor José Ricardo Martins da Silva – Reitor do IFNMG.
PARA:Comunidade do IFNMG, alunos e colaboradores do PRONATEC – Bolsa Formação –
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.

Assunto: Esclarecimentos sobre os pagamentos de bolsas do PRONATEC

Saudações!
Como é de conhecimento desta comunidade, por motivos alheios à vontade do
IFNMG – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, não nos foi possível, até o momento,
efetuar todos os pagamentos devidos aos professores, gestores e alunos do Programa Nacional de
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, subprograma Bolsa Formação.
Na intenção de garantir os créditos orçamentários necessários para realização destes
pagamentos, nos reunimos, no último dia 05 de novembro de 2014, com os gestores do Ministério
da Educação, em Brasília – DF. Deste esforço, colhemos como fruto a garantia, por parte do
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, professor Aléssio Trindade de Barros, e dos
demais gestores nacionais do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC,

de que nos próximos dias será encaminhado ao IFNMG 100% dos recursos
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orçamentários necessários para quitação de todas as bolsas em atraso.
Tão logo isso aconteça, iniciaremos imediatamente os pagamentos individuais dos
nossos mais de 8.600 alunos, centenas de professores e gestores do programa. Dessa forma, devido
a este elevado quantitativo de beneficiários, é compreensível que ainda se leve mais algum tempo
até que todos tenham de fato recebido.
Diante do exposto, a principal informação que se deve registrar é a GARANTIA de
que ABSOLUTAMENTE TODOS, que colaboraram com o sucesso do programa, quer seja como
aluno, professor ou em atividades de gestão receberão em breve o que lhes é de direito. Além
disso, reafirmamos nosso compromisso de não medirmos esforços para minimizar esta espera que
já se estendeu para além do razoável.
Certos da compreensão, reafirmamos nossa gratidão a todos que contribuíram para
levar a oportunidade de educação profissional, através do IFNMG e do PRONATEC,
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municípios do Vale de Jequitinhonha, Noroeste e Norte de Minas Gerais. E, em especial, aos
NOSSOS ALUNOS, objetivo maior de tudo que fazemos.
Atenciosamente,

Prof. JOSÉ RICARDO MARTINS DA SILVA

Reitor
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