
                                                                                                  

 

Nota de esclarecimento 01/2016 

Assunto: pagamento de bolsas e licenças 

Prezados cursistas, 

De acordo com o documento orientador do PNAIC 2016, o cursista não receberá bolsa se estiver 

gozando de licença, independente do tipo de licença, conforme explicitado nas páginas 12 e 13 do 

documento PNAIC EM AÇÃO 2016 

b) Licenças/Interrupção de atividades  

O pagamento das bolsas de estudo e pesquisa para os participantes 
da formação continuada no âmbito do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa pressupõe a efetiva realização das 
atividades relacionadas à formação continuada de professores 
alfabetizadores, sendo vedado o pagamento do benefício em 
períodos de interrupção dessas atividades ou ao profissional que não 
estiver em efetivo exercício na rede pública de ensino.  

Durante o gozo de licença não é possível receber bolsa do PNAIC, 
haja vista que nos termos do art. 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 11.273, de 
6 de fevereiro de 2006, para receber bolsa, o professor precisa estar 
em efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino, de tal 
sorte que durante o período de licença, ele não cumpre esse pré-
requisito. O Pacto é formação em serviço, logo não é possível estar 
de licença e continuar participando das atividades do Programa. 

Esse entendimento abrange não apenas a licença maternidade e a 
licença para tratamento de saúde, sendo extensivo às demais 
licenças, de tal sorte que o profissional também não fará jus ao 
pagamento da bolsa durante período de gozo de licença-prêmio, por 
exemplo. 

O não pagamento de bolsas aos licenciados é corroborado pelo artigo 21 da RESOLUÇÃO No- 6, DE 1º 
DE NOVEMBRO DE 2016 que Estabelece normas e procedimentos para o pagamento de bolsas de 
estudo e pesquisa aos participantes da Formação Continuada no âmbito do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa.  

Art. 21. O pagamento das bolsas de estudo e pesquisa de que trata 
esta resolução pressupõe a efetiva realização das atividades 
relacionadas à Formação Continuada no âmbito do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, sendo vedado o pagamento do 
benefício em períodos de interrupção dessas atividades ou ao 
profissional que não estiver em efetivo exercício na rede pública de 
ensino. 

 

Cordialmente, 

Lilian Sipoli Carneiro Cañete 

Coordenadora Geral do PNAIC/UEMG 


