
Guia de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC) 
conforme as ORIENTAÇÕES DO MEC/2016.

O Guia Pronatec de Cursos FIC é o documento que relaciona os cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional e orienta a oferta no âmbito do Pronatec/Bolsa 
Formação, conforme dispõe a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, em seu artigo 5º, 
parágrafo 1º. Os cursos contam com carga horária de, no mínimo, 160 horas e são organizados 
em 12 eixos tecnológicos. A primeira versão do Guia, elaborada pela SETEC, foi aprovada pela 
Portaria nº 1.568, de 3 de novembro de 2011, com 442 cursos. A 2ª edição foi apresentada 
pela Portaria nº 1.232, de 5 de outubro de 2012, com 515 cursos. A terceira edição, publicada 
pela Portaria nº 899, de 20 de setembro de 2013, contém 657 cursos, incluindo o aditivo válido 
a partir de abril de 2014. No intuito de aprimorar as informações constantes no Guia, nesta 
edição, apresentam-se 646 cursos com a carga horária mínima exigida, o perfil de conclusão e 
os requisitos para acesso e as respectivas ocupações de acordo com a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO). A correlação entre os cursos e as ocupações possibilita o cruzamento dos 
dados de matrícula disponíveis no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sistec) com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e outras 
bases de dados. Com o cruzamento de dados é possível analisar as trajetórias 
socioprofissionais e educacionais dos estudantes que realizaram cursos FIC no âmbito do 
Pronatec. Os cursos relacionados neste documento são ofertados gratuitamente em âmbito 
nacional, em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
com as Redes Estaduais, Distrital e Municipais de Educação Profissional e Tecnológica e com os 
Serviços Nacionais de Aprendizagem – SENAI, SENAC, SENAR e SENAT.

125. Barbeiro Código do Curso: 221482 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 
5º) - Completo Perfil Profissional: Realiza procedimentos de embelezamento dos 
cabelos masculinos. Corta cabelos. Faz barba, bigode e costeletas. Avalia a harmonia e 
a estética aplicada ao biotipo pessoal. Utiliza equipamentos e produtos adequados. 
Idade: 16 anos Outros pré-requisitos: Ocupações Associadas (CBO): 5161-05 Barbeiro. 
Observação: 160 Horas

138. Cabeleireiro Código do Curso: 221540

 Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 
9º) - Completo Perfil Profissional: Realiza procedimentos de embelezamento. Realiza 
higienização, hidratação, escovação, cortes em linhas e ângulos, coloração, 
descoloração e desondulação dos cabelos. Utiliza produtos e equipamentos adequados 
às técnicas de embelezamento. Considera as tendências da moda. Idade: 16 anos 
Outros pré-requisitos: Ocupações Associadas (CBO): 5161-10 Cabeleireiro. 
Observação: 400 Horas

Cabeleireiro Assistente: Auxilia o cabeleireiro na higienização, escovação, cortes de 
linhas simples e na hidratação e coloração dos cabelos. Utiliza produtos e 
equipamentos adequados às técnicas de embelezamento, considerando as tendências 
da moda e respeitando os limites éticos e os critérios estéticos regionais. Carga 
Horária:200 Horas



Escolaridade Mínima:Ensino Fundamental II Incompleto. 

204. Depilador Código do Curso: 221480 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 
5º) - Completo Perfil Profissional: Remove pelos corporais femininos e masculinos. 
Desenvolve diferentes técnicas. Utiliza os procedimentos e produtos depilatórios 
adequados para cada tipo de pele ou local da remoção dos pelos. Idade: 16 anos 
Outros pré-requisitos: Ocupações Associadas (CBO): Observação: 160 Horas

332. Manicure e Pedicure Código do Curso: 221475 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 
5º) - Completo Perfil Profissional: Utiliza técnicas de corte, lixamento e esmaltação das 
unhas e cutilagem. Realiza manutenção, higiene e embelezamento das unhas das mãos 
e dos pés. Adota normas de biossegurança. Realiza a esfoliação, hidratação e 
massagem nas mãos e nos pés. Idade: 16 anos Outros pré-requisitos: Ocupações 
Associadas (CBO): 5161-20 Manicure Observação: 160 Horas

339. Maquiador Código do Curso: 221335 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 
5º) - Completo Perfil Profissional: Utiliza cosméticos e tonalidades. Realiza maquiagens 
adequadas ao tipo e cor da pele. Identifica as preferências e características físicas. 
Adequa a maquiagem ao cliente e ao tipo de evento. Ensina técnicas de 
automaquiagem e de cuidado diário com a pele. Idade: 16 anos Outros pré-requisitos: 
Ocupações Associadas (CBO): 5161-25 Maquiador Observação: 160 Hora

340. Maquiador Cênico Código do Curso: 221089 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design Escolaridade Mínima: Ensino 
Fundamental I (1º a 5º) - Completo Perfil Profissional: Realiza maquiagem social e de 
caracterização de personagens. Utiliza produtos e materiais diversos para as mais 
variadas linguagens cênicas, como teatro, cinema, televisão, circo, dança, ópera, 
shows. Pesquisa estilos e estéticas artísticas. Idade: Outros pré-requisitos: Ocupações 
Associadas (CBO): 5161-30 Maquiador Artistico. Observação: 160 Horas

349. Massagista Código do Curso: 221537 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 
9º) - Completo Perfil Profissional: Identifica, seleciona e aplica manobras 
massoterapêuticas manuais. Idade: 18 anos Outros pré-requisitos: Ocupações 
Associadas (CBO): Observação: 240 Horas

388. Microempreendedor Individual (MEI) Código do Curso: 278099 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 
5º) - Completo Perfil Profissional: Empreende e identifica características 
empreendedoras necessárias ao sucesso de um pequeno negócio. Desenvolve um 
modelo de negócios. Reconhece a importância da cooperação para fortalecimento dos 
pequenos negócios. Conhece técnicas de negociação: compra e venda de produtos 



(mercados, clientes, fornecedores, concorrentes, preço, planejamento/ prazos, 
negociação/ produtos), bem como o devido atendimento que se deve dispensar a 
clientes. Compreende e utiliza o controle de caixa no dia a dia empresarial e domina o 
processo de formação de preços. Conhece os tributos relacionados aos pequenos 
negócios e os benefícios a que tem direito. Gerencia um pequeno negócio: planeja, 
organiza, controla e avalia as atividades de gestão de um pequeno negócio, de forma 
inovadora, utilizando das tecnologias disponíveis no mundo moderno, potencializando 
a sustentabilidade do seu negócio. Idade: Outros pré-requisitos: Formalizado como 
MEI Ocupações Associadas (CBO): 1414-10 Comerciante varejista. Observação: 160 
Horas.

604. Shiatsuterapeuta Código do Curso: 221491 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 
9º) - Completo Perfil Profissional: Realiza avaliação do cliente. Aplica manobras de 
massagem shiatsu. Utiliza estimulação por pressão digital ou manual em partes 
específicas do corpo. Utiliza técnicas consolidadas de tonificação e sedação. Idade: 18 
anos Outros pré-requisitos: Ocupações Associadas (CBO): Observação: 240 Horas

Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-
pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192


