Área de Atuação: Procel Educação
Título do Projeto: Eficiência Energética na Rede Federal de Educação
Profissional
Contextualização do Projeto:
O projeto será realizado por meio de parceria a ser firmada com a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do MEC com vista à implementação do
Programa Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional. A
perspectiva é que o estímulo à formação profissional e tecnológica em eficiência
energética venha viabilizar a infraestrutura nos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFTE) e nos CEFETs, visando à pesquisa e a iniciativas em
eficiência energética.
Resultados e Benefícios Esperados:
Ampliação da formação profissional e tecnológica em eficiência energética.
TÍTULO DO PROJETO
Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional
ENTIDADE EXECUTORA
Empresa de prestação de serviço na área educacional, seguindo premissas
definidas pelo Procel e MEC
SITUAÇÃO DO PROJETO
Iniciado o estudo para definição dos projetos aos quais o Procel poderá se
integrar, de acordo com as linhas de ação do MEC
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

(Descrever de maneira sucinta a
proposta de projeto)

Desenvolvimento de material didático e
disseminação de informações sobre eficiência
energética e economia de recursos hídricos na
formação profissional e tecnológica

ORÇAMENTO DO PROJETO

R$ 5.000.000,00

ORÇAMENTO CUSTEIO
ELETROBRAS

Será preenchido pela Secretaria
Executiva do Procel

INSTRUMENTO JURÍDICO

Contrato com empresa prestadora de serviço,
selecionada por meio de licitação e Acordo de
cooperação com o MEC

OBJETO

(citar o instrumento jurídico
preferencial para a execução do
projeto – convênio, contrato,
termo de cooperação, etc.)
PRAZO DE EXECUÇÃO

24 meses

(não deve ser superior a 24
meses)
INSTITUIÇÕES
RELACIONADAS
(Listar as instituições que
estarão envolvidas na
implementação do projeto
(pesquisadores, universidades,
centros de pesquisa, secretarias

IFET, CEFETs, pesquisadores, Centros de
pesquisa, secretarias municipais e estaduais
de educação

municipais e/ou estaduais,
governos municipais e/ou
estaduais, empresas,
associações de classe, etc.)
ATIVIDADES PLANEJADAS
(Listar as atividades planejadas
para implementação do projeto
proposto)

1°) Levantamento da infraestrutura disponível
para treinamento
2°) Elaboração de Projeto Básico das ações
educativas e de negócios a serem promovidas
3º) Elaboração
informativo

de

material

didático

e

4º) Elaboração de Projeto Básico para
intervenção com a gestão energética e
certificação das edificações voltadas ao
incremento dos campi
5º) Implementação do Contrato
INDICADORES
(Listar os indicadores que
permitirão verificar se os
resultados do projeto forma
alcançados. Exemplos: % de
projetos selecionados/projetos
apresentados; % de obras
finalizadas/obras contratadas;
número de treinamentos
realizados; consumo energético
evitado (MWh ou MWh/ano)
METAS FÍSICAS DO
INSTRUMENTO JURÍDICO
(Listar entregas físicas que
permitirão acompanhar o avanço
do andamento do projeto.
Exemplos: Projeto Básico
elaborado; Projeto Executivo
elaborado; Projeto Piloto
implementado; 01 treinamento
realizado; 01 evento de
encerramento e apresentação de
resultados realizado, etc.)

1°) Infraestrutura para treinamento elencada
com características e potencial de utilização
avaliados
2°) Projeto Básico das ações educativas e de
negócios entregue
3º) Material didático e informativo elaborado
4º) Projeto Básico de intervenção
incremento dos campi entregue

para

5º) Contrato assinado
1°) Cursos piloto e de capacitação de
docentes e gestores, bem como unidades de
novos negócios implementados em parte
significativa dos campi em todo o território
nacional
2°) Gestão energética implementada e
edifícios certificados em parte significativa dos
campi em todo o território nacional

