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Painel 3 - Resumo da apresentação do Chilecalifica 
 

 

1. Problema, diagnosticado pelos Ministérios de Economia, Trabalho e Educação, de má qualidade do 

capital humano no país.  

 

2. Chilecalifica foi criado como a instância de articulação para desenvolver estratégias para enfrentar esse 

problema. 

  

3. A primeira etapa do Chilecalifica foi aprofundar o diagnóstico, na qual foram identificadas cinco 

grandes áreas do problema para o desenvolvimento do capital humano, a saber: 

 Déficit de competências básicas da força de trabalho (baixa escolaridade). 

 Baixa qualidade e pertinência da formação técnica (média e superior). 

 Baixa qualidade, pertinência e focalização da capacitação. 

 Articulação nula entre as modalidades de formação (formal, não-formal e informal). 

 Inexistência de um sistema de informação integrado (para a demanda e para a oferta da formação). 

 

4. A partir desses diagnósticos, desenvolveu-se uma série de ações, no âmbito do Chilecalifica, por meio 

dos Ministérios de Educação, Trabalho e Economia, cujo propósito final é a instalação de um sistema de 

formação permanente, que permita uma resposta integrada ao problema de baixa qualidade do capital 

humano (estratégia coincidente com as tendências internacionais).  

 

5. As ações realizadas pelo Chilecalifica se enquadram em cinco linhas de trabalho: Educação de Adulto, 

Formação Técnica, Capacitação, Competências Trabalhistas e Sistema de Informação. 

 

 5.1. Educação de Adulto: - Apoio à instalação de nova estrutura curricular. 

    - Instalação de modalidade flexível de nivelamento de adulto. 

    - Formação profissional. 

    - Fortalecimento de docentes de adultos. 

    - Sistema de avaliação da escolaridade de adultos 

 

5.2. Formação Técnica: - Articulação na área do setor produtivo com o mundo da formação (37 

redes setoriais de articulação). 

 - Desenho de itinerários de formação técnica. 

 - Apoio à formação dupla. 

 - Implementação de sistema de acreditação de oferta de EMTP. 

 - Atualização de docentes técnicos. 

 - Experiência de reconhecimento de aprendizados anteriores. 

 

5.3. Capacitação: - Promoção de capacitação baseada em competências trabalhistas. 

 - Apoio ao Sence para o trabalho com enfoque de competências 

trabalhistas. 

 - Nch 27/28, de Gestão das Otec. 

 

5.4. Competências Trabalhistas: -Criação do Sistema Nacional de Certificação de Competências 

Trabalhistas. 



 - Levantamento de padrões de competências trabalhistas em 11 setores 

produtivos (por meio da Fundação Chile). 

 - Experiência de avaliação e certificação de competências trabalhistas 

(por meio da Fundação Chile) . 

 

5.5. Sistema de Informação: - Apoio na implementação de uma política de orientação vocacional e 

trabalhista em liceus e órgãos municipais de informações trabalhistas. 

 - Estudos focalizados em regiões do mercado trabalhista. 

 - Estabelecimento de escritórios regionais de informação e orientação nas 

regiões. 

 

 

6. A execução dessas ações tem envolvido profissionais de diversos ministérios, principalmente dos 

Ministérios da Educação, Trabalho e Economia, além da ativa participação da Fundação Chile. No 

desenho e na execução das ações, trabalhou-se em parceria com instituições educativas (escolas 

técnicas, centros de formação técnica, universidades) e trabalhistas (associações de empresários e de 

trabalhadores). 

 

 

Esquema do Sistema de Formação Permanente que está instalando Chilecalifica 
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