
Esse ano a Etec Prof. Marcos 

Uchôas dos Santos Penchel 

completou 26 anos. 

O intuito da nossa instituição 

é promover conhecimento e 

criar oportunidade de inserção 

no mercado de trabalho, ofe-

recendo um ensino gratuito e 

de qualidade. 

Vários cidadãos passaram pela 

nossa escola e, hoje,  seguem 

um caminho de conquistas e 

realizações. Nosso maior 

desejo é devolver à socieda-

de homens de bem, empre-

endedores, éticos, inseridos 

na sociedade e no mundo do 

trabalho. 

Muitas gerações ainda passa-

rão por aqui com muitos 

sonhos e, temos a certeza de 

que, com dedicação, esses 

sonhos se transformarão em 

realidade.  

A equipe de gestão e docente 

da Etec Professor Marcos 

Uchôas dos Santos Penchel tem 

o compromisso de caminhar 

junto com você para a realiza-

ção desses sonhos. 

Conheça um pouco mais sobre 

a nossa história, uma história da 

qual  você poderá fazer parte. 

26 anos da Etec 
Prof.  Marcos Uchôas 
dos Santos Penchel 

Especial 26 anos da 
Etec Prof. Marcos 
Uchôas dos Santos 

Penchel 

Centro Paula Souza 2 

Etec - Escola Técnica 
Estadual 

2 

Etec Prof. Marcos 
Uchôas dos Santos 
Penchel 

2 

Recursos 3 

Premiações 3 

Vestibulinho 4 

Nesta edição: 

INFORME ETEC ::: PUBLICAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DA ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL 

CACHOEIRA PAULISTA - SP : : : NOVEMBRO DE 2017 : : : VOLUME 01 : : : EDIÇÃO 01 

O Informe Etec surgiu a partir de uma 

necessidade percebida pela equipe de 

gestão  desta unidade de ensino técnico 

em se aproximar ainda mais da comuni-

dade cachoeirense e região, no que diz 

respeito ao ensino técnico gratuito de 

qualidade aqui oferecido e agregar co-

nhecimento aos alunos  e a valorização 

do corpo docente e administrativo que 

compõe esta escola.  

O jornal Informe Etec será  publicado 

bimestralmente  nos formatos impresso 

e digital sempre buscando trazer infor-

mações atualizadas que enriqueçam o 

conhecimento do leitor em relação a 

esta instituição de ensino e também 

promovam o aprendizado através das 

publicações aqui apresentadas. 
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O Centro Paula Souza (CPS) é 

uma autarquia do Governo do 

Estado de São Paulo, vinculada 

à Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(SDECTI). Foi criado pelo 

governador Abreu Sodré em 

1969.  

O órgão nasceu com intuito de 

gerar os primeiros cursos supe-

riores de tecnologia, porém, ao 

longo do tempo, o CPS reali-

zou projetos de Educação Tec-

nológica para o ensino médio. 

A intenção era expandir o 

ensino profissional da área de 

tecnologia para diferentes 

regiões do Estado de São 

Paulo.  

Em 1970, adotou o nome de 

Centro Estadual de Educação 

Tecnológica de São Paulo 

(CEET). Os primeiros cursos 

superiores instalados foram - 

Construção Civil (Construção 

de Obras Hidráulicas, Cons-

trução de Edifícios e Movi-

mento de Terra e Pavimenta-

ção), e Construção Mecânica 

(Desenhista Projetista e Ofici-

nas). O CPS só foi firmado 

como órgão mantenedor, 

depois que a Faculdade de 

Tecnologia de São Paulo e a 

Faculdade de Tecnologia de 

Sorocaba começaram a admi-

nistrar os dois cursos.  

Entre 1981 e 1982, o órgão 

foi incorporado com mais 

doze unidades de ensino téc-

nico, conhecidas como Esco-

Centro Paula Souza 

solução nº 28, da Secretaria da 

Educação do Estado de São 

Paulo em 25-02-91, ano em 

que começou a funcionar. Os 

cursos iniciais foram autoriza-

dos pela Resolução SE-nº 28, 

de 25-02-91: Habilitação Pro-

fissional Plena e Parcial de 

Processamento de Dados e 

Habilitação Plena de Contabi-

lidade, nos termos do inciso I, 

do artigo 7º da Deliberação 

CEE -29/82, ambos integra-

vam os cursos de 2º grau e 

Técnicos, regidos pela Lei de 

Diretrizes e Bases nº 5692/71, 

de 11/08/1971. Em 1996 a 

LDB 5692/71 foi substituída 

pela LDB nº 9394/96 , de 

20/12/1996 e publicado o 

Decreto Federal nº 2208/97 

de 17/04/97 que veio adequar 

o Ensino Técnico no país de 

acordo com a nova LDB. 

Posteriormente o Decreto 

5154/04 de 23/07/2004 revo-

gou o Decreto nº 2.208/97. 

Em 1997 pelo Parecer do 

CEE 30/97, foi autorizado o 

funcionamento do Curso de 

Habilitação Profissional Plena 

de Técnico em Contabilidade, 

QP.IV, na modalidade semes-

tral, com duração de 3 semes-

tres.Com o parecer do CEE, 

nº 105 de 02-04-98, foi im-

plantado Ensino Médio . Em 

25-01-99 o Curso Técnico de 

Processamento de Dados, 

passou a ser denominado de 

Curso Técnico de Informáti-

ca. A partir de 2002 teve iní-

cio o Curso Técnico de En-

fermagem. A escola funciona-

va em 3 períodos, tendo em 

média 500 alunos, possuía 13 

servidores administrativos 

admitidos pelo regime autár-

quico e 33 professores contra-

tados pela CLT. Em 2007 a 

Prefeitura Municipal de Ca-

choeira Paulista cedeu o terre-

no para o Estado erguer o 

prédio, no endereço Afonso 

Pereira da Silva 96 - Vila Car-

mem que passou a abrigar dez 

salas de aulas e sete laborató-

rios montados sendo:( Infor-

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
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Criada pelo Decreto nº 32.629 

de 22-11-90, D.O. de 

23/11/90, subordinada nesta 

época à Secretaria da Educa-

ção, com o nome de Escola 

Técnica Estadual de 2º Grau - 

ETESG. 

O Decreto Municipal de Ca-

choeira Paulista nº 125/90, de 

19/09/90, cedeu à Secretaria 

Estadual da Educação, por 

sua Divisão de Supervisão e 

Apoio às Escolas Técnicas, o 

prédio situado à rua Rangel 

Pestana, nº 202, no bairro da 

Margem Esquerda, de propri-

edade da Prefeitura Municipal, 

por tempo indeterminado e a 

título precário para o seu fun-

cionamento. A Prefeitura 

Municipal de Cachoeira Pau-

lista e a Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de São 

Paulo, assinaram o termo 

próprio de cessão do referido 

prédio. 

A então Etec de Cachoeira 

Paulista foi instalada pela Re-

mática-3, Enfermagem-1, 

Gestão-1, Química e Física -

1,Hardware-1e Eletrônica 4 - 

em fase de montagem).  

Falecido em junho de 2007, 

enquanto exercia o cargo de 

direção, o professor Marcos 

Uchôas dos Santos Penchel 

teve participação significativa 

no projeto da nova instalação, 

que por esta razão, hoje rece-

be o seu nome. Após a morte 

do então diretor a D. Izaura 

Regina Azevedo Pontes, na 

época diretora acadêmica da 

unidade, assume como direto-

ra interina e na sua gestão em 

2008 houve nova eleição sen-

las Técnicas Estaduais, infor-

malmente chamadas de ETEs. 

Já em 1994, mais 82 unidades 

foram ligadas diretamente à 

Secretaria da Tecnologia, De-

senvolvimento Econômico e 

da Ciência. 

A trajetória do Centro Paula 

Souza vai além de seus 45 anos 

de fundação. Sua memória 

mistura-se com a história cen-

tenária do ensino profissional 

público em São Paulo.  

 

26 anos da Etec Prof.  Marcos Uchôas 
dos Santos Penchel 

Etec - Escola Técnica Estadual 

As Escolas Técnicas Estadu-

ais são unidades educacionais 

administradas pelo governo 

Estadual por intermédio do 

Centro Paula Souza, que pos-

sui mais de 40 anos de tradi-

ção em cursos profissionali-

zantes gratuitos de excelente 

qualidade. Atualmente são 

221 Etecs, que atendem mais 

de 207 mil estudantes nos 

Ensinos Técnico, Médio e 

Técnico Integrado ao Médio, 

com 140 cursos técnicos para 

os setores industrial, agrope-

cuário e de serviços, incluindo 

habilitações nos modos presen-

cial, semipresencial, online, 

Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e especialização técnica.  

Inauguração do prédio atual da Etec Prof. 

Marcos Uchôas dos Santos Penchel 



Prêmios Recebidos 

Nossa escola: Estrutura e recursos 

do eleito o Prof° Marcio Mota 

de Campos novo diretor da 

Etec. 

Em maio de 2009 a escola 

passa a funcionar no novo 

prédio, mantendo os mesmo 

cursos. No segundo semestre 

de 2009 a unidade manteve 

classe descentralizada no mu-

nicípio vizinho, Lorena na 

escola Padre Carlos Leôncio 

da Silva que se emancipou 

como Unidade Escolar em 16 

de setembro do ano de 2010. 

Também nesse ano passam a 

ser realizados os projetos Te-

lecurso e Click Ideia. Em 

2012 foi iniciada a 1ª turma do 

Ensino Médio Integrado ao 

Curso de Administração e a 1ª 

turma do Curso Técnico em 

Eletrônica. A partir do 1° 

Semestre de 2013, a escola 

incluiu no seu quadro de cur-

sos a primeira turma do 

ETIM Ensino Técnico Inte-

grado ao Médio de Informáti-

ca e Técnico em Programação 

de Jogos Digitais, e ainda o 

Curso de Extensão de Nível 

laboratório de hardware, labo-

ratório de enfermagem, sala 

de multimídia, auditório, qua-

dra poliesportiva, cantina, 

cozinha, refeitório, vestiários, 

bicicletário e estacionamento 

para os professores. 

Nosso ensino médio, de tem-

po integral, usufrui de 3 refei-

ções diárias: lanche, almoço e 

lanche da tarde. 

Para segurança de todos, a 

escola possui sistema interno 

de câmeras e uma equipe de 

guarda patrimonial e controle 

de acesso. Assim nossa comu-

nidade poderá trabalhar com 

mais tranquilidade. 

A Etec Prof. Marcos Uchôas 

dos Santos Penchel tem exce-

lente infraestrutura para aten-

der os alunos e a comunidade 

escolar. 

Hoje a unidade conta com 04 

laboratórios de informática 

com acesso à internet, biblio-

teca, laboratório de eletrônica,  
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Médio em Atendimento de 

Urgência e Emergência Intra e 

Extra Hospitalar. 

No 1° semestre de 2014 inici-

ou-se o curso de Turismo, 

atendendo a uma necessidade 

da cidade de Cachoeira Paulis-

ta e região. 

Atualmente a Etec Prof. Mar-

cos Uchôas dos Santos Pen-

chel é dirigida pela equipe 

gestora chefiada pela profes-

sora Valéria Fernandes. Hoje 

oferece  no período noturno 

os cursos Técnicos em Admi-

nistração, Enfermagem, Infor-

mática e Turismo. Possui tam-

bém, em período integral, os 

cursos Técnicos em Adminis-

tração, Eletrônica e Turismo 

integrados ao Ensino Médio. 

A unidade ainda mantém par-

ceria com duas prefeituras: a 

de Silveiras, onde é oferecido 

o curso técnico em  Recursos 

Humanos, e a de Piquete, 

oferecendo o curso técnico 

em Administração. 

Disponibilizamos, para todos,  

acesso a internet de banda larga 

por rede wi-fi em horários com-

binados e em áreas de acesso 

comum. Criamos com isso um 

tempode lazer para nossos alu-

nos que, hoje, são conectados 

com o mundo. 

 

Cantina Refeitório Laboratório de Eletrônica Biblioteca 

Laboratório de Informática Auditório Quadra Poliesportiva Laboratório de Enfermagem 

2015 
 

Menção honrosa na 11ª OBMEP  
 

Medalha de prata na 1ª INFOMA-
TRIX Brasil e credenciamento para 

a INFOMATRIX México 2016. 
Aluno: José Porto Puccini 

Orientador: Prof. Bethoel Hummel 
Fernandes 

Coorientador: Auxiliar Docente João 
Otavimar Lourenço  

 

2014 
 

Menção Honrosa na 10ª OBMEP. 
 
 
 
 

Alguns dos prêmios recebidos: 
1º lugar na categoria Inclusão Soci-

al da 8ª FETEPS 
Aluno:  Pedro Henrique Leite Azeve-
do dos Santos 
Orientadores: Profª Valéria Fernan-
des da Silva e Prof. Márcio Mota de 
Campos 
 

2013 
 

Menção Honrosa no Desafio INO-
VA Paula Souza 2013 no no eixo 
“Ambiente, Saúde e Segurança"  

Projeto desenvolvido pelos professo-
res Simone L. Azevedo, Valéria Fer-
nandes da Silva, Lilian A. Guimarães e 
Danilo Luiz da Silva e pela aluna 

Sylvia H. M. Araújo. 

3º ETIM Administração 

Ana Clara -  Ciências Contábeis - 

UNISAL 

Bianca -  Arquitetura - FARO 

Anderson -  Administração - UNI-

SAL 

Gabriely - Fisioterapia - ESEFIC 

Juliana -  Psicologia - UNISAL 

Mário Paulo - Direito - FACIC 

João Victor - Eng. da Produção - 

FACIC 

Letícia Vitória - Direito UNI-

SAL/FACIC 

Letícia - Direito - UNISAL/FACIC 

Thais - Direito - UNISAL/FACIC 

Luiz Felipe - Eng. Civil - UNISAL 

 

3º ETIM Eletrônica 

Alexandre - Eng. Computação - 

UNISAL 

Hugo - Eng. Elétrica - UNISAL 

Kelly Cristina - Direito - FACIC 

Lucas Duarte - Odontologia - FUN-

VIC 

Gabrielle Pavone - Psicologia - UNI-

SAL 

Emanuel - Direito - UNISAL 

João Guilherme - Eng. Mecânica - 

UNISAL 

Lucas Espíndola - Fisioterapia - ESC 

Leo Augusto - Engenharia Mecânica 

- UNISAL 

Sávio Lopes - Arquitetura - FARO 

 

3º ETIM Informática 

Bethânia - Matemática/Eng. Civil - 

UNISAL 

Matheus - Direito - FACIC 

Nossos alunos nos Vestibulares 
Você também pode! 



Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

Rua Afonso Pereira da Silva, 96, Vila Carmem 

Cachoeira Paulista-SP  CEP 12620-000 

Telefone: (12) 3101-2816 

E-mail: etec044@gmail.com 

Facebook: etecmusp 

Website: www.etecmarcosuchoas.com.br 
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Missão 
“Formar cidadãos, mediante um ensino profissionali-
zante de qualidade, preparados para o mercado de tra-
balho e conscientes do seu papel na sociedade”. 

Visão 
“Ser reconhecida como instituição de educação profis-
sional inovadora, que contribui na formação de cida-
dãos críticos e empreendedores”. 

Valores 

 Postura Ética; 

 Compromisso; 

 Integridade e; 

 Atenção à Sustentabilidade.  
 

Expediente 

Equipe INFORME ETEC 

Direção Geral : Valéria Fernandes da Silva 

Editor Chefe: Ester Carolina G. L. de Paula 

Diagramação: João O. Lourenço 

 

Tiragem  

500 unidades 

 

Versão digital e outras edições disponíveis em 
www.etecmarcosuchoas.com.br/informeetec 

 

 

Cursos técnicos gratuitos oferecidos na  
Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

 

Administração 
Período: Noite - 40 vagas 

 

Administração  
Integrado ao Ensino Médio  

Período: Integral - 40 vagas 
 

Eletrônica  
Integrado ao Ensino Médio   

Período: Integral  - 40 vagas 
 

Enfermagem  
Período: Noite - 40 vagas 

 

Turismo Receptivo  
Período: Noite - 40 vagas 

 

Informática  
Integrado ao Ensino Médio  

Período: Integral - 40 vagas 
 


