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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado
de Educação, Alan Porto, a fim de cobrar novamente informações sobre a retomada do Profuncionário no
Estado para qualificação dos servidores da educação. 

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se justifica devido a diversos pedidos dos servidores da educação, que estão
sendo prejudicados pela falta do curso de Profuncionário, que não aconteceu até a presente data. Além
disso, requer o cronograma para o inicio do curso.

O Profuncionário é um programa que visa a formação dos funcionários de escolas públicas da educação
básica, em efetivo exercício, em curso compatível com as atividades desempenhadas no dia a dia do
profissional. A formação ocorre em nível inicial e por meio de cursos técnicos.

Criado pela Portaria nº 25 de 2007, o programa foi posteriormente ampliado como instrumento da Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica por meio do Decreto nº 7.415/2020 e
novamente incorporado na versão de 2016 da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação
Básica promulgada pelo Decreto nº 8.572 de 9 de maio de 2016.

O Profuncionário obedece ao disposto no art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº9394/1996), bem como no parágrafo único do art. 62-A, por meio do qual a profissionalização tornou-se
direito de todos os funcionários da educação.

"Art. 62-A. formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art.
61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em
nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. (Incluído
pela Lei nº 12.796/2013)

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de
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educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou
tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796/2013)"

A educação pública gratuita e de qualidade não dispensa a formação continuada de todos os profissionais da
educação, fato essse, garantido pelo Profuncionário, além de permirtir com isso a progressão de carreira
conforme Lei Estadual.

Portanto, requer informações de quando ocorrerá a reabertura do curso no Estado de Mato Grosso. Devido à
importância de tais esclarecimentos, justifico o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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