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Resumo
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi instituído
pelo Governo Federal no ano de 2011, tendo por objetivo a ampliação da oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica. A oferta do Programa tem sido
expressiva no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), bem como na Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica como um todo e, considerando o curto tempo de
implementação e o volume de pessoas atendidas, faz-se necessário identificar como esse
programa social vem sendo desenvolvido e se seus objetivos estão sendo alcançados.
Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é o de avaliar a efetividade dos principais
cursos de curta duração do IFSC por meio de um benchmarking com os cursos técnicos
de longa duração da região Sul do Brasil. Em específico, comparou-se a qualidade entre
os cursos de curta e longa duração e a situação dos seus egressos quanto a
empregabilidade e continuidade dos estudos. Os dados foram obtidos a partir da
aplicação de questionário e os métodos empregados foram: análise de conteúdo, testes
do Qui-Quadrado e U de Mann-Whitney. Os resultados indicaram que as porcentagens
dos egressos dos cursos de curta ou longa duração empregados foram iguais, porém nos
cursos de longa duração o número de egressos que trabalham na área de formação foi
estatisticamente maior. Além disso, os egressos dos cursos de longa duração
apresentaram uma maior mobilidade, deslocando-se para encontrar trabalho, ocupando
empregos em diferentes regiões do Brasil. Em relação a continuidade dos estudos, os
egressos dos cursos de longa duração apresentaram uma maior continuidade e, enquanto
esses buscaram cursos de nível superior, a maioria dos egressos dos cursos de curta
duração procuraram outros cursos técnicos de nível médio. Em geral, a percepção
quanto à qualidade dos cursos pelos diferentes egressos analisados foi considerada em
sua maioria entre boa e ótima.

