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De acordo com o disposto no Capítulo II  do Regimento Comum das Escolas Técnicas do 
CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. 
Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são 
explicitados os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola.  A concepção 
coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e 
metas estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o 
instituído e da escola almejada pela comunidade. 

O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no 
mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte 
permanente de cinco anos.   

  

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa 
tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de 
instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto 
contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como 
promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000) 
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INTRODUCÃO 

   

  

Figura 1 - Vista frontal da Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

  

O Plano Plurianual de Gestão da Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, 
será o norteador das ações que serão desenvolvidas ao longo do período de 
2018 a 2022. 

De acordo com  

De acordo com o disposto no capítulo II, do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas do CEETEPS:  

 O PPG apresenta a proposta de trabalho da unidade escolar.  Conta, como eixo 
norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os 
valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola. A concepção coletiva 
dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos 
objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e 
externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade. 

Para que o PPG seja um processo integrador, no início do ano letivo, durante o 
planejamento foi proposto aos docentes o levantamento dos principais 
indicadores da escola, destacando seus pontos fortes e fracos, ameaças e desta 
forma elaborando em conjunto as metas e projetos a serem desenvolvidos.  

 



 

  

       

Figura 3 - Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
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Vista de uma das entradas da ETEC Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel -  

 



  

                                                                  

   1- INTRODUÇÃO  

 
 A Escola situa-se na cidade de Cachoeira Paulista, região do Vale do Paraíba, quase 
divisa com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, numa localidade 
com mercado de trabalho restrito, com polo    industrial e comercial incipiente, por
com relativa proximidade às cidades de Volta Redonda (RJ) e São José dos Campos 
(SP), que possuem um desenvolvimento mais significativo. 

O município, com cerca de 32.000 habitantes, é voltado para a pecuária (atividade 
desenvolvida sobretudo por pequenos produtores que ainda utilizam métodos 
obsoletos de subsistência), comércio e o turismo, neste se destaca a existência da 
comunidade religiosa CANÇÃO NOVA que atrai milhares de visitantes todos os anos 
(o turismo destaca-se atualmente como a principal atividade econômica) e outras 
atividades com menos demanda.   

A cidade faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, criada 
em 2012 pelo governo estadual. Diversos municípios da região vêm recebendo a 
instalação de indústrias devido aos incentivos fiscais, mas em Cachoeira Paulista 
ainda não foram instaladas industrias.  

Notadamente nos últimos anos, a cidade de Cachoeira Paulista vem 
adquirindo vocação turística de certa relevância, devido à presença e 
atuação da Canção Nova e da Renovação Carismática do Brasil, entidades 
que desenvolvem atividades de cunho religioso. Essa situação atrai pessoas 
de diversas localidades do Brasil, o que propicia uma demanda relativa de 
serviços voltados para esse público, além do que movimenta, ou aquece 
certos setores como imobiliário. 

Na cidade de Cachoeira Paulista não existe indústria, o que não colabora 
para o aumento da empregabilidade. O setor de Turismo ainda carece de 
profissionalização. 

A Etec de Cachoeira Paulista, hoje Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, 
foi Criada pelo Decreto nº 32.629 de 22-11-90, D.O. de 23/11/90, subordinada nesta 
época à Secretaria da Educação, com o nome de Escola Técnica Estadual de 2º Gra
- ETESG. 

Por meio do Decreto Municipal de Cachoeira 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 propriedade da Prefeitura Municipal, por 
tempo indeterminado e a título precário para o seu funcionamento. A 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 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 Resolução 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 autorizados pela Resolução 
SE-nº28 de 25/02/1991, sendo eles: 

Habilitação Profissional Plena e Parcial de Processamento de Dados e 
Habilitação Pena de Contabilidade, nos termos do inciso I, do artigo 7° da 
Deliberação CEE-29/82, ambas habilitações, integravam os cursos de 2° 
grau e técnico, registrados pela Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, de 
11/08/1971. 

  

Em 1994, para atender a população jovem e adulta da cidade de 
Cachoeira Paulista, o Centro Paula Souza implanta uma Escola Técnica 
com Cursos Técnicos totalmente gratuitos, oferecendo mão-de-obra 
qualificada a um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

Em 1996, a LDB 5692/71 foi substituída pela LDB 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 revogou 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 semestral, com 
duração de 3 semestres. Com o parecer do CEE, nº 105 de 02-04-98, 
foi implantado Ensino Médio. Em 25/01/99 o Curso Técnico 
de Processamento de Dados passou a ser denominado de Curso 
Técnico de Informática. 

A partir de 2002 teve início o Curso Técnico de Enfermagem. A escola 
funcionava em 3 períodos, tendo em média 500 alunos, possuía 13 
servidores administrativos admitidos pelo regime autárquico e 33 
professores contratados pela CLT.  

Em 2007 a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista cedeu o terreno 
para o Estado erguer o prédio, no endereço Afonso Pereira da Silva 
96 – Vila Carmem que passou a abrigar dez salas de aulas e sete 
laboratórios montados sendo: 03 Laboratórios de Informática, 01 
Laboratório de Enfermagem, 01 Laboratório de Gestão, 01 
Laboratório de Química e Física e 01 Laboratório de Hardware.  

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 
recebe o seu nome.  

Após a morte do então diretor, a Diretora Acadêmica, Izaura Regina 
Azevedo Pontes, assume como diretora interina e na sua gestão em 
2008 houve nova eleição sendo eleito o Prof. Marcio Mota de 
Campos.  
Em maio de 2009 a escola passa a funcionar no novo prédio, 
mantendo os mesmos cursos.  

No 2º semestre de 2009 a unidade manteve a Classe Descentralizada 
no município vizinho, em Lorena, na escola Pe. 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 Telecurso 
e Click Ideia.                                     

Em 2012, foi iniciada a 1ª turma do Ensino Técnico Integrado ao 
Médio – Administração e a 1ª turma do Curso Técnico em Eletrônica.  

A partir do 1° Semestre de 2013, a escola incluiu no seu quadro de 
cursos a primeira turma do ETIM Ensino Técnico Integrado ao Médio 
- Informática, o Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais e o 
Curso de Extensão de Nível Médio em Atendimento de Urgência e 
Emergência Intra e Extra Hospitalar.   

Em 2013 foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Silveiras a 
implantação da Habilitação Profissional de Administração, que teve início 
no 1° semestre de 2014 e no ano de 2015, a Habilitação Profissional de 
Técnico em Turismo, curso este também, solicitado para a Etec Sede.  No 
ano de 2017, com os alunos de Administração e Turismo formados, foi 
aberto a Habilitação Profissional de Recursos Humanos na cidade de 
Silveiras. A escola continuou em expansão e mais uma sala 
descentralizada foi criada para o ano de 2016, na cidade de Piquete, com 
a Habilitação Profissional de Administração.  

  

   PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O Projeto Político Pedagógico se configura numa ferramenta de 
planejamento e avaliação onde todos os membros da equipe gestora 
e pedagógica serão consultados mediante cada tomada de decisão. 
O PPP se torna um documento vivo e eficiente na medida em que 
serve de parâmetro para discutir referências, experiências e ações de 
curto, médio e longo prazos, diz Paulo Roberto Padilha, diretor do 
Instituto Paulo Freire, em São Paulo. 



Nossa escola não é diferente de todas as outras, temos sonhos, 
metas e objetivos a alcançar e é, através do PPP, que delineamos o 
alcance dessas metas. 

 O PPP é: 

        Projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar 
durante determinado período de tempo. 

        Político por considerar a escola como um espaço de formação de 
cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão 
individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos 
que ela vai seguir. 

        Pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos 
educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 
(www.gente que educa.com.br). 

O PPP indica a direção a seguir não apenas para gestores e 
professores, mas também funcionários, alunos e familiares. Ele 
precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre essa 
rota, e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de 
aprendizagem dos alunos de forma democrática, superando conflitos 
e limitações para um futuro melhor. 

VALORES 

O Projeto Político Pedagógico da Etec Marcos Uchôas Santos 
Penchel é pautado pelos valores abaixo elencados e se estendem a 
todas as ações escolares através de seus agentes que buscam o seu 
cumprimento diário: 

        o respeito pelas diferenças individuais;   

        o espírito cooperativo e solidário;  

        o repúdio a qualquer tipo de preconceito; 

        a valorização do pensamento criativo, crítico e da autonomia;  

        a gestão democrática e participativa.  

São os pilares que sustentarão nosso trabalhado, para atingirmos 
as metas e objetivos.   

  
 
 



PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 
  
Os princípios pedagógicos que norteiam as ações pedagógicas e 
administrativas da Etec Prof. Marcos Uchôas Santos Penchel, os 
quais orientam a prática, foram selecionados através de objetivos 
claros e definidos e não podem ser vistos, apenas como teorias e 
palavras, mas como ações, troca de experiências e valorização do 
aluno, na busca do aprimoramento pessoal e profissional, 
visando:  

  A igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 

       A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

      O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

       O respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

        A valorização e o aperfeiçoamento do professor; 

         A gestão democrática pela participação de todos os 
envolvidos no processo educativo; 

          A garantia de padrão de qualidade; 

          A valorização da experiência extraescolar; 

       A vinculação entre a educação escolar, o trabalho, e as 
práticas sociais; 

   A cultura de paz como elemento fundamental para prevenir, 
diagnosticar e combater a prática do bullying (Lei 13.995 de 
22/12/2009); 

         A inclusão como fator de integração e humanização; 

        A sustentabilidade como fator de sobrevivência; 

            A parceria com a família nos eventos extracurriculares e 
reuniões,       gerando a interação escola-família.    

  

 

 



Proposta Curricular 

  

Técnico em Administração: Eixo Tecnológico: Gestão e 
Negócios 

Curso ministrado na Etec Marcos Uchôas S Penchel Sede e nas 
Classes Descentralizadas: 

Etec Marcos Uchôas S Penchel – Sede: 

      1º, 2º e 3º módulos – período noturno;  

1ª, 2ª e 3°ª séries do ETIM – Ensino Técnico 
Administração          Integrado ao Ensino Médio – período matutino. 

Etec Marcos Uchôas S Penchel – Classe Descentralizada 
Silveiras: 

      3° módulo do Curso de Recursos Humanos – período noturno 

Etec Marcos Uchôas S Penchel – Classe Descentralizada 
Piquete: 

      3° módulo do Curso de Administração- período noturno 

Técnico em ENFERMAGEM: Eixo Tecnológico: SAÚDE E 
AMBIENTE 

Etec Marcos Uchôas S Penchel – Sede: 

      1º, 2º, 3º e 4° módulos – período noturno 

Técnico em ELETRÔNICA: Eixo Tecnológico: CONTROLE E 
PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Etec Marcos Uchôas S Penchel – Sede: 

 1ª, 2ª e 3º séries do ETIM – Ensino Técnico em Eletrônica 
Integrado ao Ensino Médio – período matutino. 

  
 Técnico em INFORMÁTICA: Eixo Tecnológico: 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
  



  1ª, 2° e 3°séries do ETIM – Ensino Técnico em Informática 
Integrado ao Ensino Médio – período matutino.  

  
Técnico em TURISMO: Eixo Tecnológico: HOSPITALIDADE E 
LAZER  

      1º e 3º módulos – período noturno.  

ESPECIFICIDADE DE CADA CURSO  

  

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

A  Administração é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas 
usadas para administrar. 

O termo "administração" vem do latim administratione, que 
significa direção, gerência. Ou seja, é o ato de administrar ou 
gerenciar negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de 
alcançar metas definidas. 

 É uma área do conhecimento fundamentada em um conjunto 
de princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores 
de produção, tendo em vista o alcance de determinados fins como 
maximização de lucros ou adequada prestação de serviços públicos. 

Significa ter de determinar uma direção o tempo todo: onde investir, 
quem contratar, que posicionamento adotar no mercado, como 
promover a organização e escolher os parceiros ideais. Nessa 
profissão, seja em organizações públicas, mistas ou privadas, é 
necessário tomar decisões constantemente. Por isso, não basta o bom 
senso, é preciso preparo, conhecimento, determinação, liderança e 
dominar métodos e técnicas de trabalho em equipe. 

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, 
analisa, interpreta e correlaciona de forma sistêmica os cenários 
sociais, políticos, econômicos e sustentáveis, respeitando tipos de 
mercado, as tendências culturais, os nichos e as possibilidades de 
integração das economias contemporâneas. Executa as funções de 
apoio administrativo nas várias áreas da organização elaborando 
documentos, acompanhando movimentação de pessoas e materiais e 
utilizando ferramentas da informática básica, como suporte às 
operações. 



 Outra possibilidade é atuar no controle dos estoques de matéria-prima 
e insumos, gerenciando os processos de compra. No setor financeiro, 
opera nas áreas de custos, orçamentos e fluxo de caixa. Pode se 
envolver, ainda, com a publicidade e o marketing. 

O campo de trabalho é amplo: cerca de metade dos cargos de uma 
empresa é para funções administrativas. Mas o mercado é muito 
competitivo. 

Como a atuação do administrador é bastante ampla, esse profissional 
se faz necessário em todo tipo de empresa (fabril, comercial, serviços, 
agronegócios) e em praticamente todas as áreas, desde a comercial, 
passando por logística, financeira e compras, até recursos humanos, é 
o mercado que mais se expande. 

Na ETEC Marcos Uchôas Santos Penchel o curso Técnico em 
Administração é ministrado no período noturno, possibilitando a 
inserção do aluno no mercado de trabalho, através das oportunidades 
de estágios que são oferecidas em parceria com as indústrias, 
comércios e terceiro setor da região. 

O curso possui um corpo docente capacitado com titularidades de 
licenciados a mestres. 

A demanda do Vestibulinho, segundo informações do banco de dados 
do Centro Paula Souza, foi no 1° semestre de 2017; 1,95 por vaga; no 
2º semestre de 2017 foi de 2,15 por vaga. E no 1º semestre de 2018 foi 
novamente de 2,15 por vaga. 

Obtivemos um aumento na demanda e candidato/vaga do 1º semestre e 2017 
para o 2º semestre de 2017, emantivemos esta demanda no 1º semestre de 2018.  

A evasão no 1º módulo de 2017 através dos dados do NSA foi de 30,56%, com 
25 alunos ao término do semestre. Através do processo de vagas remanescentes 
este percentual foi reduzindo no 2º módulo da mesma turma para 21,05%, 
concluindo o semestre com 30 alunos. O trabalho através de metodologias 
diferenciadas e levantamento das dificuldades do aluno, vem sendo 
intensamente trabalhado para reduzir a taxa de evasão. 

Fato que nos faz acreditar que monitormento intenso do curso, maior número 
de concluintes, maior oferta de estágios e maior empenho na divulgação nos 
proporcionaram um efeito satisfatório.                        

  

A coordenação de curso programa, para todas as turmas, visitas 
técnicas, palestras, monitorias e desenvolve projetos que ajudam os 
alunos no processo de aprendizagem.  

 

 



  
  
  
   

 

                                                                 Laboratório de Gestão  

  

  

Palestra- Coaching Ana Cruz 

  

.    

 

  

  

  

  
 

 



  

  

   

Palestra motivacional - Marcelo De Elias  

  

  

  

  

 Semana da Administração- Dinâmica 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

  

A área de Saúde é responsável pela produção de cuidados integrais de saúde 
no sistema de serviços público e privado, por meio de ações de apoio ao 
diagnóstico, educação para a saúde, proteção e prevenção, recuperação e 
reabilitação e gestão em saúde, desempenhados por profissionais das diferentes 
subáreas que a compõem. 



Nesta pluralidade de princípios, o objetivo deste curso é oferecer condições para 
que os alunos desenvolvam as competências gerais da área de Saúde e as 
específicas da qualificação e da habilitação técnica de nível médio, definidas a 
partir da análise do processo de trabalho da Enfermagem, respeitando valores 
éticos e políticos mantendo compromisso com a qualidade, o trabalho, a ciência, 
a tecnologia e as práticas sociais relacionadas aos princípios da cidadania 
responsável. 

O Técnico de Enfermagem tem o exercício regulamentado por lei, integra uma 
equipe e desenvolve, sob a supervisão do Enfermeiro, promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o 
atendimento das necessidades de saúde do paciente/ cliente, família e 
comunidade, em todas as faixas etárias. Desenvolve ações de educação para o 
autocuidado, bem como de segurança no trabalho e de biossegurança nas ações 
de enfermagem. Promove ações de orientação e preparo do paciente para 
exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração 
de medicamentos e vacinas, nebulizações, procedimentos invasivos, 
mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros. Presta 
assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos em qualquer fase 
do ciclo vital. Participa de uma equipe multiprofissional com visão crítica e 
reflexiva, atuando de acordo com princípios éticos. Exerce ações de cidadania e 
de preservação ambiental. 

O curso possui uma matriz curricular composta de quatro módulos que habilitam 
o aluno a exercer a profissão no 2º como Auxiliar de Enfermagem, fato esse que 
impacta no 3° módulo do curso quando muitos alunos se tornam empregados 
demonstrando o alto nível de empregabilidade nas unidades de saúde da região 
(Hospital Frei Galvão em Guaratinguetá, Santa Casa de Cruzeiro, Santa Casa 
de Cachoeira Paulista, Santa Casa de Lorena e Secretarias Municipais de Saúde 
desses mesmos municípios). Possuímos corpo docente capacitado, com 
titularidade em: Licenciatura em Enfermagem; Especialização em Docência do 
Ensino Médio, Técnico e Superior em Enfermagem; Licenciatura em Pedagogia; 
Especialização em Saúde Pública; Especialização em Enfermagem em UTI; 
Especialização em Saúde da Família; Especialização em Saúde do Trabalhador 
e Ecologia Humana; Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva. 

A demanda do vestibulinho do 1º semestre de 2017 foi de 3,93; no segundo 
semestre de 2017 foi de 5,38 por vaga e no 1º semestre de 2018 foi de 5,30 por 
vaga. Estamos mantendo nossa demanda e com um bom índice, pois temos 
cursos concorrentes em escolas particulares e ETEC próxima que também 
disponibiliza o curso Técnico em Enfermagem. 

 Comparando os índices de evasão de acordo com o banco de dados do site 
cpscetec, de 2017, no 1º semestre tivemos uma evasão de 11,88% e no 2° 
semestre de 2017; 6,9%, no total dos 04 módulos, uma diminuição de 4,98% 
entre um semestre para outro.A evasão no curso Técnico em Enfermagem 
ocorre por vários motivos, sendo o principal deles, a empregabilidade ao concluir 
o segundo módulo, tornando-se Auxiliar de Enfermagem, porém realizamos um 
trabalho intensivo, esclarecendo que a conclusão técnica trará melhores 
beneficios em remuneração, e principalmente em relação ao aprendizado, onde 



o profissonal passa a executar atividades de maior complexidade em sua área 
de atuação, palestras com ex alunos também os motiva a concluir o curso. 

 No curso Técnico de Enfermagem o estágio caracteriza-se obrigatório, nos 2° e 
4° módulos todos são acompanhados por professores nos campos de estágio 
com os parceiros da escola, que são as secretarias de saúde, hospitais, asilos, 
etc. 

Mais de 90% dos nossos alunos são absorvidos pelo mercado de trabalho. 
Muitos, sempre que possível, vem falar sobre o seu sucesso na profissão 
motivando seus futuros colegas e demonstrando a diferença de se ter um curso 
técnico, que, com certeza, viabiliza o acesso ao mercado de trabalho.  

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas e participa ativamente do calendário de saúde do município, além das 
campanhas governamentais. Estimula constantemente seus docentes a 
capacitarem-se, pois, a atualização promove metodologias diferenciadas, e 
estimula os alunos a manter o desejo de aprender sempre. 

  
  

 
   

Laboratório de Enfermagem  

   

  

  



 

 Projeto Primeiros Socorros  para leigos 

  

  

  

 Participação dos alunos na EE Severino Moreira Barbosa 
realizando o teste de Tipagem sanguínea 

  

  



  

 Outubro Rosa 

  

 ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

Com a aprovação Decreto Federal 5154/2004 e do Parecer CNE/ CEB nº 
39/2004 que tratou da aplicação do referido decreto na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio, surgiu a possibilidade de atender a 
demanda de alunos dos cursos, que passam grande parte do dia ou todo o dia 
na mesma escola e fazem, concomitantemente, o Ensino Médio e o Ensino 
Técnico, com carga horária, duração e horários diferentes, quando não em 
escolas diferentes também. 

Sendo este o contexto e essas as condições onde a formação geral e a formação 
profissional acontecem, ocorre que os alunos têm dividido seus esforços entre 
as atividades propostas pelos currículos dos dois cursos, currículos esses que 
não foram elaborados de forma que as competências pessoais, sociais e 
profissionais a serem desenvolvidas se inter-relacionem harmoniosa e 
complementarmente e os conhecimentos que são construídos nas três Áreas de 
Conhecimento constituam-se efetivamente em Bases Científicas que 
possibilitem o desenvolvimento das Bases Tecnológicas propostas para a 
construção dos perfis profissionais previstos. 

A forma integrada “será oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino 
Fundamental, sendo que o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 
contando com matrícula única para cada aluno”. A Unidade Escolar deverá 
assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para 
a formação geral e as condições de preparação para o exercício de profissões 
técnicas. 

O Ensino Técnico Integrado ao Médio teve início na Unidade a partir do primeiro 
semestre de 2012, integrando o curso técnico de administração ao ensino médio.



Em 2013 ampliamos para o Integrado de Informática e, em 2015 o integrado de 
Eletrônica  

A partir desta implantação obtivemos capacitações oferecidas pela supervisão 
de ensino regional para aprendermos como administrar esta nova modalidade. 
Fizemos também algumas modificações na estrutura funcional da Unidade para 
oferecer melhores condições de permanência desses alunos na escola, pois 
ficam por um tempo longo, no período da manhã das 07h:30min às 12:00, e a 
tarde das 13:00 às 16:20, sendo que todos almoçam na escola. 

Dentre as modificações destacamos:   

           Construção do refeitório; 

           Remanejamento do horário de funcionários para acompanhamento dos 
alunos no horário de almoço; 

           Aquisição de geladeira, mesas, cadeiras e micro-ondas; 

           Wi-fi livre, porém programado nos horários de intervalo.  

 No ano de 2017 nossas demandas foram 2  alunos por vaga na Administração 
Integrado ao Médio; 1,38 na Eletrônica Integrado ao Médio e 1,45 na Informática 
Integrado ao Médio.No ano de 2018 tivemos uma demanda de 1,62 alunos por 
vaga no ETIM de Administração,diminuindo 0,38 em relação a 2017.No ETIM de 
Informática ocorreu um aumento na demanda para 1,60 em relação a 2017 que 
foi de 1,45;  no ETIM de Eletrônica ocorreu uma demanda de 1,75, um aumento 
de 0,37 em relação a 2017.Com estes resultados os projetos desenvolvidos em 
2017 auxiliaram no aumento da demanda, exceto no ETIM de Administração. 

A evasão nos cursos de Ensino Médio Integrado existe, segundo dados da 
secretaria acadêmica as transferências acontecem por vagas em escolas mais 
próximas as suas residências e com alunos que não se adaptam ao modelo 
integrado.  Em 2017 a evasão dos cursos: ETIM Administração, no 1º ano foi de 
7,32%, no 2º ano 12,2%, no 3º ano 7,41%; no ETIM de Eletrônica, ocorreu uma 
perda no 1º ano de 20,45%;  no 2º ano a evasão foi de 7,89%,no 3º ano a evasão 
foi de 5,56% .  ETIM de Informática no 1º ano a evasão foi de 14,63%, no 2º ano 
foi de 5,41% e no 3º ano de 2017 não ocorreu evasão, fechando o ano em 0%. 

Observamos que alguns alunos têm dificuldade em adaptar-se ao sistema 
integrado, o que gera muitas vezes a evasão, para tal trabalhamos palestras com 
os alunos egressos de modo a estimular e demonstrar o futuro prático em estágio 
e empregabilidade promovido pelo ensino técnico integrado. 

O estágio do curso não é obrigatório e existe a dificuldade na compatibilidade de 
horário, os alunos enxergam como um ponto negativo, fazemos um trabalho e 
sempre explicamos o ganho que eles terão no futuro.  

A coordenação de curso do Etim é dividida pela base comum e coordenadores 
da área específica. Trabalham com um calendário semestral de visitas técnicas 



e procuram trazer profissionais qualificados para ministrar palestras que possam 
elucidar o mercado de trabalho, além de desenvolver projetos ao longo do ano. 

  

  

Exposição de Trabalhos  

  

  

 
Estrutura para refeição do Ensino Médio Integrado  

  

  



  

 Visita Tecnica -INPE 

  

TÉCNICO EM TURISMO  

O Curso Técnico em Turismo teve início no 1° semestre de 2014, foi instituído 
pelo histórico da cidade, pelo desenvolvimento do turismo religioso.  A cidade de 
Cachoeira Paulista faz parte do circuito religioso formado no Vale do Paraíba, 
composta pelas cidades de Aparecida do Norte (Nossa Senhora Aparecida), 
Guaratinguetá (Frei Galvão) e Cachoeira Paulista (Canção Nova). A cidade 
recebe muitos turistas em eventos da Canção Nova e não têm mão de obra 
qualificada, além de pertencer a um circuito histórico e ambiental muito 
interessante. O curso veio de encontro a todas essas necessidades. Estamos, 
ainda, com uma turma que já está desenvolvendo muitos projetos para a cidade, 
pertinentes a sua necessidade. Muito bom é que, como a maioria dos alunos são 
locais, sabem exatamente a carência da cidade, sua falta de infraestrutura física 
e de mão de obra qualificada. Estamos com um corpo docente qualificado e com 
muita vontade de transformar os projetos em realidade. 

Ao concluir a Qualificação Técnica o aluno terá construído as competências para 
desenvolver atividades inerentes a qualificação, podendo organizar e 
acompanhar grupos de turistas por roteiros históricos, naturais, culturais e 
educativos, prestando-lhes informações e assistência nesses deslocamentos, 
atendendo sempre as necessidades do cliente.  

O curso de Turismo tem uma demanda baixa, por este motivo a unidade não 
pede todos os semestres, alterna para não acontecer o desgaste do curso. No 
1° semestre de 2017 a demanda foi de 1,88 um aumento de 0,25 por vaga em 
relação a 2016. Em 2018 a demanda do vestibulinho foi de 1,75, ocorreu uma 
diminuição de 0,13 em relação ao 1º semestre de 2017. De acordo com os dados 
da secretaria acadêmica o 1º módulo do 1º semestre de 2017 apresenta uma 
perda de 7,69%, onde um aluno desistiu do curso por dificuldade em conciliar 
escola com trabalho, e 02 alunos não declararam motivo de desistência. Em 
2018 de acordo com os dados da secretaria acadêmica a perda no 1º módulo do 
curso de Turismo foi de 7,5%; onde 2 alunos desistiram do curso alegando 



motivos particulares; outro aluno por dificuldade em conciliar escola com 
trabalho. 

A cidade onde nossa unidade está, tem um potencial turístico muito Grande, pois 
faz parte do circuito religioso do Vale do Paraíba e, acreditamos ser um curso 
com grandes chances de crescimento.   

Nossa dificuldade ainda é a inserção dos alunos no mercado de trabalho. No ano 
de 2016 realizamos parceria com o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo 
de Cachoeira Paulista, que vem concorrendo ao Título de Município de Interesse 
Turístico para Cachoeira Paulista, o que nos faz acreditar que o potencial 
turístico do município tende a aumentar e consequentemente ocorrerá maior 
interesse das pessoas em capacitar-se nesta área. 

A primeira turma concluinte foi no 1° semestre de 2015, é um curso que hoje, 
já  temos notícias de alunos egressos no mercado de trabalho especifico. 

Apesar da dificuldade de mercado, alguns alunos estão estagiando, não 
contempla totalmente as bases, mas desenvolvem algumas delas. O estágio do 
curso não é obrigatório. 

Uma dificuldade que já foi colocada pelos alunos são as viagens técnicas, falta 
de dinheiro para cumpri-las, estamos pensando em estratégias que possam 
ajudar a amenizar este problema.  

A coordenação de curso trabalha com um calendário semestral de visitas 
técnicas, divulgadas para os alunos no começo do semestre. Uma metodologia 
que eles gostam bastante de trabalhar, além de projetos desenvolvidos por 
componentes específicos que estão elucidando os alunos quanto a importância 
deste curso.       

                    

 

 Visita técnica- Hotel Rainha 



  

  

  

 Visita Técnica Basilica Nacional de Aparecida 

  

  

  Aula Prática 

  

 CLASSE DESCENTRALIZADA – SILVEIRAS  

  

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 

O Curso Técnico em Recursos Humanos teve início na classe descentraliza na 
cidade de Silveiras, no 1º semestre de 2017.O curso é ministrado no período 



noturno, possibilitando, assim, a entrada dos alunos no mercado de trabalho, 
através das oportunidades de estágio e até mesmo emprego. 

A demanda no vestibulinho da 1ª turma de Recursos Humanos   foi de 1,35 por 
vaga, bom índice para uma classe descentralizada,  

Na classe descentralizada só é aberto novas turmas depois da conclusão, do 3° 
módulo. Em reunião com a equipe gestora ficou assim decido pelo fato do 
número baixo de habitantes da cidade, pensando na possibilidade de não ter 
demanda para todo o semestre.   

A primeira turma do curso de Recursos Humanos será concluinte em julho de 
2018, podendo abrir uma nova turma para o 2° semestre. Sendo que a sala 
descentralizada do curso técnico em Recursos Humanos tem um indíce de perda 
de 5,56%, totalizando 34 alunos frenquentes; o que nos faz acreditar que as 
metodologias e estratégias utilizadas foram eficientes. 

 O estágio do curso de Recursos Humanos não é obrigatório, mas com certeza 
teremos alunos estagiando. Estamos trabalhando para firmar parceria com as 
empresas do município e região. Acreditamos que será uma ferramenta 
importante para a diminuição da evasão. 

A descentralizada possui um coordenador de prédio e coordenador do curso 
especifico. A coordenação pedagógica e orientação educacional estão presentes 
e dão suporte pedagógico necessários para o desenvolvimento da 
aprendizagem. A coordenação do curso trabalha com um calendário semestral 
de visitas técnicas, divulgadas para os alunos no começo do semestre e projetos, 
muitas vezes, desenvolvidos interdisciplinarmente com a sede.  

  

 

  

  



  

  

  

  

  

  

   

Projeto Páscoa  

  

 

 

 



 CLASSE DESCENTRALIZADA- PIQUETE  

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

No 1° semestre de 2016, foi solicitada pela Prefeitura da cidade de Piquete uma 
parceria com o Centro Paula Souza, para a abertura de uma classe 
descentralizada, com o curso de Administração.  

 

A demanda do vestibulinho foi de 2,15 aluno por vaga. A classe descentralizada 
tem um coordenador de prédio que cuida do bom andamento da rotina na escola 
junto com a coordenação pedagógica, orientadora educacional e a coordenadora 
de curso da sede.  

A sala descentralizada concluirá o curso ao final do 1º semestre de 2017, com 
pequena taxa de evasão 12.5%, com aproximadamente 35 alunos concluintes, 
que é bastante satisfatório. No segundo semestre de 2018, iniciou nova turma 
do Curso Técnico em Administração, que deverá concluir ao trémino do 1º 
semestre de 2018 com 36 alunos, sendo que a taxa de evasão foi 10%, 
diminuindo a evasão em 2,5%. 

  

PROJETOS  

  

Nas reuniões de planejamento, quando começamos o ano letivo, a equipe de 
gestão e pedagógica apresenta para os docentes os resultados de todos os 
indicadores aos quais a escola é avaliada durante o ano (Web Sai, ENEM, 
SARESP e OBSERVATÓRIO). A partir do estudo desses indicadores surge a 
necessidade de ações para melhorias, em todos os segmentos da escola. 

  

É sugerido que os docentes e funcionários administrativos apontem as 
dificuldades da escola, bem como seus pontos fortes e fracos. Em seguida 
priorizamos as situações e surgem os projetos, como ações, para que, junto com 
toda a comunidade escolar, se possa solucionar os problemas. 

  

Colocamos metas para alcançarmos ao longo do ano e organizamos as ações 
conforme a realidade de recursos físicos, funcionais e humanos da ETEC. Todos 
os projetos são acompanhados nas reuniões de gestão e de coordenação 



pedagógica com os coordenadores de curso, registrados em uma planilha 
especifica, desenvolvida pela coordenação. Esta planilha identifica como o autor 
do projeto está desenvolvendo, e registra as principais dificuldades para o 
alcance das metas. 

  

 

 PROJETOS QUE SERÃO DESENVOLVIDOS EM  2018: 

  

 Práticas Interdisciplinares em Monitoria de Enfermagem  
 Conhecendo minha cidade 
 Redução da Evasão escolar através da interdisciplinaridade; 
 Visita Técnica , desenvolvendo capacidade de transferir conhecimentos 

da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho  
 Assédio moral. Diga não! 
 Portas Abertas para o Conhecimento  
 Divulga Vestibulinho 
 Workshop: Marketing Pessoal e as Novas Competências para o 

Administrador no Século XXI. 
 Projeto de Apoio e Orientação Educacional 2018 
 Projeto mais prática 2018 

    

  

    

  
PROJETOS FUTUROS 

           Manutenção de boas práticas do novo sistema acadêmico (NSA) na Etec 

           Divulgação dos cursos na ETEC na feira das profissões das escolas públicas 
e privadas. 

           Otimização das atividades executadas na Direção de Serviço Administrativo 
com uso de ferramentas Evernote e Dropbox  

  

 

 

 



 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO- TCC  

  

De acordo com as orientações gerais para docentes dos Componentes 
Curriculares Planejamento do TCC e Desenvolvimento do TCC, da Unidade de 
Ensino Médio e Técnico – CETEC. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
constitui-se numa atividade escolar de sistematização do conhecimento sobre 
um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida mediante orientação, 
acompanhamento e avaliação docente, cuja realização é requisito essencial e 
obrigatório para obtenção do diploma de técnico. 

Entendem-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e 
interrelacionam os componentes curriculares com as experiências cotidianas, 
dentro e fora da escola, possibilitando o aprimoramento de competências e 
habilidades do aluno relacionadas à atividade profissional a que se refere.  

O Trabalho de Conclusão de Curso envolve dois componentes: Planejamento de 
Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) e Desenvolvimento de Trabalho de 
Conclusão de Curso (DTCC) que têm como objetivo sistematizar as 
competências previstas no perfil de conclusão do curso técnico ou integrado, 
permitindo ao aluno um maior contato com o seu campo de atuação profissional, 
suas demandas, desafios e oportunidades. 

A primeira etapa do trabalho de conclusão de curso, o PTCC, tem como 
principais objetivos a definição do cronograma de trabalho, formulação do
problema de pesquisa, construção das hipóteses e elaboração dos objetivos e 
da justificativa.   

A segunda etapa do trabalho conclusão de curso, o DTCC, deverá envolver 
necessariamente uma pesquisa empírica e pesquisa bibliográfica. A pesquisa 
empírica contempla a coleta de dados, que poderá ser realizada no local de 
trabalho, estágio ou, quando for o caso, por meio de visitas técnicas e entrevistas 
com profissionais da área. 

De acordo com o artigo 1º, § 2º do Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão 
de Curso – TCC, “em todas as habilitações obrigatoriamente o TCC será 
composto de uma apresentação escrita” e, em regulamento específico da 
unidade será definido, de acordo com a natureza e o perfil do técnico que 
pretende formar.     

O TCC, uma vez tratado como promotor da reflexão na ação, oferecerá 
a possibilidade de introdução de um design renovador para o processo 
de ensino e aprendizagem. 

  

A escola segue um manual elaborado e desenvolvido pela Cetec intitulada 
“Manual para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas 



Técnicas do Centro Paula Souza". Esse manual foi apresentado aos professores 
orientadores do desenvolvimento do trabalho de curso, em reunião com a 
coordenação pedagógica. 

           

 A coordenação pedagógica, em reunião com os coordenadores de curso, define 
um calendário para à apresentação dos TCCS. É formada uma banca, composta 
por professores convidados, que assistem os trabalhos e orientam os alunos 
construtivamente, quando necessário. Trata-se de uma banca que irá validar o 
trabalho e não avaliar. 

Os alunos são orientados, pelos professores, como o projeto pode ser 

desenvolvido, aconselhamos sempre que se faça projetos que possam atender 

às necessidades da escola e comunidade, mas, podem optar pela monografia.  

          
  
  
   AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
  
  
Conforme" REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS 
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” 
no Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por 
objetivos: 
I.     diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o 
rendimento dos alunos; 

II.   orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 

III.  subsidiar a reorganização do trabalho docente; 

IV.subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou 
reclassificação de alunos. 

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a 
avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes 
estabelecidas pela legislação. 

Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 

I. será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos 
diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do 
Coordenador de Curso e 

II. deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 
aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma 
delas. 

Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de 
aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância 
sobre os quantitativos. 



Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, 
elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a 
conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

  

  

  

  

As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas 
de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno 
os meios para recuperação de sua aprendizagem. 

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após concluído 
cada módulo ou série, expressarão o desempenho global do aluno no componente 
curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre promoção ou retenção pelo 
Conselho de Classe. 

Artigo 70 - Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão 
sistematicamente registrados, analisados com o aluno e sintetizados pelo 
professor numa única menção. 

Parágrafo único - O calendário escolar preverá os prazos para comunicação das 
sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a seus responsáveis. 
  

Finalidade e desenvolvimento do processo avaliativo da recuperação: 

A Etec Marcos Uchôas dos Santos Penchel desenvolve a recuperação contínua 
no Processo de Ensino e Aprendizagem, de acordo com o Regimento Comum 
das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
“Paula Souza”, condizente aos artigos 71, 72 e 73.   

  

Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, 
serão oferecidos estudos de recuperação. 

  
Menção 

  

  
  

Conceito 

  
  
 Definição Operacional  

  
MB 

  
Muito Bom 

O aluno obteve excelente desempenho no 
desenvolvimento das competências do 
componente curricular (tema) no período. 

  
B 

  
Bom 

O aluno obteve bom desempenho no 
desenvolvimento das competências do 
componente curricular (tema) no período. 

  
R 

  
Regular 

O aluno obteve desempenho regular no 
desenvolvimento das competências do 
componente curricular (tema) no período. 

  
I 

  
Insatisfatório 

O aluno obteve desempenho insatisfatório no 
desenvolvimento das competências do 
componente curricular (tema) no período. 



§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação 
da aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. 

§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão 
as sínteses de aproveitamento do período letivo. 

Artigo 72 - Os professores reunir-se-ão para estudo e reflexão do 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por classe, série/módulo 
ou área, durante o semestre letivo, conforme previsto em calendário escolar. 

Artigo 73 - A verificação do rendimento escolar nos cursos e programas de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional obedecerá à 
legislação, aplicando-se, no que couber, as normas deste Regimento Comum.   

Para trabalhar a recuperação continua com os alunos orientamos que o 
professor identifique as dificuldades e reorganize o conteúdo, na proposta de 
recuperá-los. Pedimos também que seja passado para as coordenações de 
curso e pedagógica, o desinteresse ou dificuldade de aprendizagem do aluno, 
para assim, poder intervir e identificar os fatores relevantes que possam estar 
causando as interferências e oferecer alternativas para solucionar o problema.   
  
  
Progressão Parcial 
  
Progressão Parcial – PP, é o processo que permite ao aluno seguir com os 
estudos mesmo tendo pendência de componente(s) curricular(es)  no 
ano/semestre anterior ao que esteja cursando. 
  
Caso o aluno não tenha adquirido as competências necessárias em até três 
componentes curriculares do ano/semestre letivo anterior, é permitido que o 
aluno seja alocado na série/módulo subsequente realizando a Progressão 
Parcial no(s) componente(s) curricular(es) em que obteve menção com 
rendimento insatisfatório.  
  
É muito importante assegurar um programa de estudos e acompanhamento 
especial, ao longo do novo processo de aprendizagem, com a finalidade de 
proporcionar ao aluno condições para superar as defasagens e as dificuldades 
identificadas pelo Conselho de Classe e os registros na ficha Deliberação 
120/13. 
  

O Professor que ministrar a Progressão Parcial, deverá preencher o documento 
31 – Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial, colhendo a ciência 
e assinatura do aluno e responsável, se menor, do professor e do coordenador 
do curso.  

Os componentes em progressão parcial serão acompanhados não só pelo 
docente como pela coordenação pedagógica, coordenação de curso e 
orientadora educacional, visando identificar as falhas no processo ensino 
aprendizagem e a diminuição dos índices de perda. 

No ano de 2016, bem como no ano anterior, a orientadora educacional 
desenvolveu um projeto ao qual acompanhou as PPs e criou monitorias para 
ajudar estes alunos a desenvolverem as atividades propostas ao longo do ano. 
Essas ações foram bem aceitas pela comunidade escolar e resultou no aumento 
de PPS concluídas.  



  

ESTÁGIO 

  

A Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, mantém convênios de 
concessão de estágios com o CIEE e também com diversas empresas da cidade 
de Cachoeira Paulista. As vagas de estágio são disponibilizadas nos murais da 
escola para conhecimento dos alunos.  

O Coordenador do Curso é avisado da(s) vaga(s), para orientar os alunos quanto 
aos trâmites do estágio, acompanhando o(s) aluno(s) estagiário(s) do início ao 
fim do período do estágio.   

A Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel desenvolve a questão de 
estágio, de acordo com o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, condizente ao 
artigo 40 e parágrafo 1º do mesmo artigo.  

Artigo 40 - Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em 
locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos experiências 
profissionais ou de desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação 
em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. 
Parágrafo único - Toda atividade de estágio será curricular e supervisionada.  
  

  

 
 

 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

UNIDADE: ETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL

ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA: CRIADA PELO DECRETO 
NO 32.629 DE 22/11/90 

INSTALAÇÃO: RESOLUÇÃO 28 DE 25/02/91 

INTEGRAÇÃO AO CEETEPS:  DECRETO NO 37.735 DE 27/10/93. 

ENDEREÇO: RUA AFONSO PEREIRA DA SILVA, 96 - VILA CARMEM -
CACHOEIRA PAULISTA - SP 

CÓDIGO: 044 



            Criada pelo Decreto nº 32.629 de 22-11-90, D.O.E de 23/11/90, 
subordinada nesta época à Secretaria Municipal da Educação, com o nome de 
Escola Técnica Estadual de 2º Grau - ETESG. 

O Decreto Municipal de Cachoeira 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 propriedade da Prefeitura Municipal, por tempo 
indeterminado e a título precário para o seu funcionamento. A Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista 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 Resolução nº 28, 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 25-02-91, ano em que 
começou a funcionar. 

MODALIDADES DE ENSINO: 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, 
DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL 
Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.268, DE 
18/06/2014. PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 733, 
DE 10/09/2015, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, 
SEÇÃO I, PÁGINA 52-53. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, 
DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL 
Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.268, DE 
18/06/2014. PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 724, 
DE 10/09/2015, PUBLICADA NO DOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, 
SEÇÃO I, PÁGINA 52. 

CURSO TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO: LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 
20/12/1996; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; 
DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO 
Nº 8.268, DE 18/06/2014, PARECER CEE Nº 208, DE 25/04/2015; PORTARIA 
Nº 27, DE 30/01/2014 – MINISTÉRIO DE TURISMO. PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 1100, DE 10/10/2016, PUBLICADA 
NO DOE DE 11/10/2016, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 103. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (ETIM) ADMINISTRAÇÃO: LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, 
DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; 
DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004; PLANO DE CURSO 



APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 735, DE 10/09/2015, PUBLICADA 
NO DOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 53. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (ETIM) ELETRÔNICA: LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, 
DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; 
DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004; PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 728, DE 10/09/2015, REPUBLICADA 
NO DOE DE 25/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 37-38. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (ETIM) INFORMÁTICA: LEI 
FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, 
DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 4, DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; 
DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004; PLANO DE CURSO 
APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 739, DE 10/09/2015, PUBLICADA 
NO DOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 53. 
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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 Educação, com o nome de Escola Técnica Estadual de 2º Grau - ETESG. 

O Decreto Municipal de Cachoeira 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 
propriedade da Prefeitura Municipal, por tempo indeterminado e a título precário para o 
seu funcionamento. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 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 Resolução 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 autorizados pela Resolução SE-nº 28, de 25-02-91: Habilitação 
Profissional Plena e Parcial de Processamento de Dados e Habilitação Plena de 
Contabilidade, nos termos do inciso I, do artigo 7º da Deliberação CEE -29/82, ambos 
integravam 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 revogou 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 semestral, com duração de 3 semestres.Com o 
parecer do CEE, nº 105 de 02-04-98, foi implantado Ensino Médio . Em 25-01-99 o Curso 
Técnico de Processamento de Dados, passou a ser denominado de Curso Técnico de 
Informática. A partir de 2002 teve início o Curso Técnico de Enfermagem. A escola 
funcionava em 3 períodos, tendo em média 500 alunos, possuía 13 servidores 
administrativos admitidos pelo regime autárquico e 33 professores contratados pela CLT. 
Em 2007 a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista cedeu o terreno para o Estado 
erguer o prédio, no endereço Afonso Pereira da Silva 96 - Vila Carmem que passou a 
abrigar dez salas de aulas e sete laboratórios montados sendo:( Informática-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 recebe o seu nome. Após a morte do então diretor a 
D. Izaura Regina Azevedo Pontes, na época diretora acadêmica da unidade, assume 
como diretora interina e na sua gestão em 2008 houve nova eleição sendo 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 município 
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 Telecurso 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 cursos a primeira turma 
do ETIM Ensino Técnico Integrado ao Médio de Informática e Técnico em Programação de 
Jogos Digitais, e ainda o Curso de Extensão de Nível Médio em Atendimento de Urgência 
e Emergência Intra e Extra Hospitalar.No 1° semestre de 2014 iniciou-se o curso de 
Turismo, atendendo a uma necessidade da cidade de Cachoeira Paulista e região.Em 
2015 foi iniciada a primeira turma do Ensino Médio Integrado ao Curso de Eletrônica. A 
unidade escolar conta com duas salas descentralizadas. No município de Piquete  com 
curso Técnico em Administração e no município de Silveiras atualmente com curso 
Técnico em Recursos Humanos, onde também já foram ministrados os cursos Técnicos 
em Administração e Turismo Receptivo. 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  



  

 

 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO  
 

 

Modalidade: Técnico 

 

 
Descrição: 

 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Esse profissional se faz necessário em todo tipo de empresa (fabril, comercial, serviços, 
agronegócios) e em praticamente todas as áreas, desde a comercial, passando por 
logística, financeira e compras, até recursos humanos, é o mercado que mais se 
expande.Administrar significa ter de determinar uma direção o tempo todo: onde investir, 
quem contratar, que posicionamento adotar no mercado, como promover a organização e 
escolher os parceiros ideais. Nessa profissão, seja em organizações públicas, mistas ou 
privadas, é necessário tomar decisões constantemente. Por isso, não basta o bom senso, é 
preciso preparo, conhecimento, determinação, liderança e dominar métodos e técnicas de 
trabalho em equipe. O profissional trabalha em praticamente todos os departamentos de 
uma organização. É responsável pelo planejamento de estratégias e pelo gerenciamento 
do dia a dia da companhia e pelo gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e 
humanos. Conduz as relações entre a empresa e os funcionários, cuida dos processos de 
admissão, treinamento e demissão. Organiza planos de carreira e programas de 
benefícios. Outra possibilidade é atuar no controle dos estoques de matéria-prima e 
insumos, gerenciando os processos de compra. No setor financeiro, opera nas áreas de 
custos, orçamentos e fluxo de caixa. Pode se envolver, ainda, com a publicidade e o 
marketing. O administrador trabalha em diversos setores das organizações não 
governamentais, mistas, das empresas públicas e aquelas dedicadas ao comércio 
eletrônico. 

Mercado de Trabalho: Mercado de trabalho para administração no Brasil está 
crescendo junto com a economia. Grandes companhias estão ampliando seus quadros de 
funcionários, e as empresas familiares se profissionalizando e buscando candidatos com 
boa formação para fazer parte de seus quadros. Empresas que tradicionalmente 
contratavam apenas profissionais de área técnica, começam a perceber a necessidade de 
preencher cargos administrativos e de negócios, como compras, logística e marketing, 
com os formados na área e dotados de visão estratégica. 

Clientela: A faixa etária dos nossos aluno é hetêrogenea, constituída de 16 
anos até adultos com idade madura. A maioria da clientela é oriunda da rede 
pública, porém a demanda do alunado das escolas particulares vem, 
crescendo. Alguns de nossos alunos são desistentes ou concluites de cursos 
superiores, buscando na tentativa de realização de um curso técnico, novas 
oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. Entre esses alunos 
incluem-se moradores de Cachoeira Paulista, Lorena, Canas, Guaratinguetá, 
Cruzeiro, Silveiras. 



Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido 
o diploma de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, satisfeitas as exigências 
relativas: 

  ao cumprimento do currículo previsto para habilitação; 
  à apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente. As qualificações, ao concluir cada módulo são, 
respectivamente: 1º módulo - Auxiliar Administrativo; 2º módulo 
- Assistente Administrativo e o 3º módulo - Técnico em Administração. 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

A área de Saúde é responsável pela produção de cuidados integrais de saúde no sistema 
de serviços público e privado, por meio de ações de apoio ao diagnóstico, educação para 
a saúde, proteção e prevenção, recuperação e reabilitação e gestão em saúde, 
desempenhados por profissionais das diferentes subáreas que a compõem.Nesta 
pluralidade de princípios, o objetivo deste curso é oferecer condições para que os alunos 
desenvolvam as competências gerais da área de Saúde e as específicas da qualificação e 
da habilitação técnica de nível médio, definidas a partir da análise do processo de trabalho 
da Enfermagem, respeitando valores éticos e políticos mantendo compromisso com a 
qualidade, o trabalho, a ciência, a tecnologia e as práticas sociais relacionadas aos 
princípios da cidadania responsável. O Técnico em Enfermagem é o profissional que 
tendo o exercício regulamentado por lei, integra uma equipe e 
desenvolve, sob a supervisão do Enfermeiro, ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação referenciadas nas necessidades 
de saúde individuais e coletivas, determinadas pelo processo gerador 
de saúde e doença.Atua-se num mercado que é hoje, no Brasil, um dos maiores e 
mais complexos do mundo, caracterizado por grandes transformações, ao mesmo tempo 
em que se convive com problemas antigos que ainda permanecem sem solução. O desafio 
posto pela realidade é adotar medidas concretas no sentido de conquistar uma nova 
dimensão de atenção à saúde, envolvendo novos âmbitos físicos de atuação profissional 
(estabelecimentos de saúde, domicílios, escolas, creches, fábricas, comunidade), novos 
processos de trabalho (atenção à família, vigilância à saúde, hospitaldia, acolhimento, 
internação domiciliar) e a humanização do cuidado na perspectiva do cliente/ paciente. 
Este novo modelo de atenção estabelece a integralidade como um princípio ou diretriz 
que contempla as dimensões biológicas, psicológicas e sociais do processo saúde-doença 
mediante a promoção, proteção, recuperação e reabilitação, inclui a humanização do 
cuidado, deve ser difundido como uma nova cultura da saúde na educação profissional.  

Clientela: O ingresso ao curso de dá obrigatoriamente com os 18 anos. Existe 
um grupo menor, que pertece a uma faixa etária entre 30 e 45 anos, que 
geralmente matricula-se no 3º módulo por já ser auxiliar de enfermagem e ter 
como objetivo completar a habilitação como técnicos. Uma parte dessa clientela 
se interessou pela enfermagem por já ter dado assistência e cuidados a um 
parente próximo ou já ter utilizado desses cuidados como forma de sustento, os 
chamados  cuidadores. Os que entram no 1º módulo são procedentes do ensino 



médio de escolas públicas e os que se matriculam no 3º módulo são procedentes 
de cursos de enfermagem da rede particular ou nossos ex-alunos .  

Mercado de Trabalho: Para atender às necessidades da área de Saúde e do mercado 
de trabalho é necessário preparar o profissional para o pleno exercício de suas funções 
mentais, cognitivas e socioafetivas, com capacidade de aprender com autonomia e 
assimilar o crescente número de informações, de adquirir novos conhecimentos e 
habilidades e de enfrentar situações inéditas com dinamismo, flexibilidade e 
criatividade, compreendendo as bases sociais, econômicas, técnicas e científicas. o 
Técnico em Enfermagem desenvolve suas habilidades em Instituições de saúde 
pública e privada, Home Care ( Cuidados Domiciliares), sindicatos, 
empresas, associações, escolas, creches, clubes e outros. 

Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido 
o diploma de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, satisfeitas as exigências relativas. 

Ao aluno concluinte do 1º e 2º módulo será conferido o certificado de  Auxiliar 
de Enfermagem.  

  

TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO 

 A habilitação profissional de Técnico em Turismo Receptivo tem por objetivo 
proporcionar aos estudantes conhecimentos e práticas que os levem a apropriarem-se de 
tecnologias em uma condição de excelência, articulando conceitos e metodologias, 
estratégias e avanços técnico-mercadológicos adicionados a novos recursos humanos 
que considerem a formação em aspectos de segurança, meio ambiente e intervenção 
consciente no processo de produto e serviços, a fim de corresponder, de maneira 
eficiente, a critérios, normas e sistemas específicos presentes neste mercado.O Técnico 
em Turismo Receptivo é o profissional que recebe/ acolhe o turista em 
agências de turismo, meios de hospedagem, restaurantes, empresas 
organizadoras de eventos. Organiza roteiros históricos, culturais e 
educativos, assim como desenvolve atividades inerentes a arte da 
hospitalidade, presta informações, assistência e orientação técnica ao 
turista.O turismo tem ampla participação na economia, atuando numa grande 
variedade de atrações e em diversos segmentos de mercado como o de ecoturismo 
(cachoeiras, cavernas, rios, serras, fontes de água mineral e parques naturais) o 
religioso, o rural, o histórico (construções dos séculos XVI, XVII, XVIII, igrejas 
jesuíticas e sítios arqueológicos), o de sol e praia (banhado pelo Atlântico, o litoral 
paulista tem 622 quilômetros pontilhados por praias dos mais diversos tipos e 
tamanhos) e de eventos e compras.  

Mercado de Trabalho: A atividade turística é uma das principais fontes de geração de 
renda e emprego da atualidade e influencia, de forma considerável, o desenvolvimento 
econômico e social, através de atividades e empreendimentos ecologicamente 
sustentáveis. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), movimenta-se em 
receitas cambiais uma média de US$ 919 bilhões, e a expectativa é de que tal número 
alcance 1,6 bilhões em 2020. Áreas variadas no setor de turismo e 



hospitalidade viabilizam o mercado de trabalho com : hotéis, 
restaurantes, bares, buffets, agências de viagens, operadoras 
turísticas, aeroportos, postos de informações turísticas, parques, 
campings, eventos, entre outros, além de atuar como Guia de Turismo 
Regional, após cumprir os requisitos necessários. 

 Clientela: A faixa etária dos nossos aluno é hetêrogenea, constituída de 16 
anos e adultos com idade madura. Alguns possuem algum tipo de negócio na 
área, ou  mesmo atuam no segmento, direta ou indiretamente, em virtude de 
ser a cidade um pólo turístico religioso regional. Nessa linha, procuram a ETEC 
para ter oportunidade de melhorar sua qualificação, se capacitarem melhor 
para adquirir novas e mais interessantes habilidades nesse ramo profissional. 
Em sua maioria oriundos da rede pública, poucos são de escolas particulares. 
Composta de alunos moradores em Cachoeira Paulista, Lorena, 
Canas, Guaratinguetá, Aparecida, Cruzeiro, Silveiras e Areias 

Certificação/Diploma: Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido 
o diploma de TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO, satisfeitas as exigências 
relativas: 

  ao cumprimento do currículo previsto para habilitação; 
  à apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente.  

As qualificações, ao concluir cada módulo são, respectivamente: 

1º módulo - Assistente de Atividades Recreativas: é o profissional que atua no 
processo de recepção e hospedagem. Executa os procedimentos relativos à entrada e 
saída de hóspedes, assim como atua na organização e execução das atividades de 
recreação, lazer e entretenimento aplicando técnicas adequadas aos diferentes clientes. 

2º módulo - Assistente de Eventos em Serviços Turísticos: é o profissional que 
atua na assessoria no planejamento e organização de eventos, assim como na execução 
de atividades operacionais ligadas aos diversos tipos de eventos. Coordena a execução 
dos serviços de apoio técnico e logístico dos eventos e cerimoniais, utilizando-se das 
técnicas de protocolo e etiqueta formal. 

3º módulo - Técnico em Turismo Receptivo: é o profissional que atua na assessoria 
no planejamento e organização de eventos, assim como na execução de atividades 
operacionais ligadas aos diversos tipos de eventos. Coordena a execução dos serviços de 
apoio técnico e logístico dos eventos e cerimoniais, utilizando-se das técnicas de 
protocolo e etiqueta formal. 

  

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS  

O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que executa rotinas 
administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e 



Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de 
gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias 
organizacionais. Administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica 
e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica 
questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos 
processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de 
trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços de 
comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e 
desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, 
individual e do grupo de forma ética. Realiza ações empreendedoras e em 
processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da 
saúde ocupacional.  

  

 Mercado de Trabalho: 

Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como 
autônomos e consultores.  

 Clientela: A faixa etária dos nossos aluno é hetêrogenea, constituída de 16 
anos até adultos com idade madura. A maioria da clientela é oriunda da rede 
pública, poucos são de escolas particulares. Alguns de nossos alunos são 
desistentes ou concluites de cursos superiores, buscando na tentativa de 
realização de um curso técnico, novas oportunidades de ingressar no mercado 
de trabalho. O público alvo do curso de RH, é restriro ao município de Silveiras 
e localidades rurais próximas, por ser ministrado em sala descentralizada. 

Certificação/Diploma:  

A organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM 
RECURSOS HUMANOS está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico 
de “GESTÃO E NEGÓCIOS” e estruturada em módulos articulados, com 
terminalidade correspondente à qualificação profissional de nível técnico 
identificada no mercado de trabalho. 

O curso de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é composto por três módulos. O 
aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Profissional Técnica de 
Nível Médio de AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS. O aluno que cursar os MÓDULOS I 
e II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE 
DE DEPARTAMENTO PESSOAL. Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno 
receberá o Diploma de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS, desde que tenha 
concluído, também, o Ensino Médio.  

  

  

  



  

 

Habilitações associadas:  

 

Administração 

 

Eletrônica 

 

Enfermagem 

 

Turismo Receptivo 

 

Recursos Humanos 

  

 

 

 

 

Modalidade:Integrado 

 

 
Descrição: 

 

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio oferecem um modelo de 
ensino-aprendizagem diferenciado, melhorando o aproveitamento do tempo e 
de recursos (humanos e materiais) visando desenvolver nos alunos, 
competências de formação geral e profissional. 

Observamos que os educandos dessa modalidade de ensino tem um perfil 
adverso ao do Ensino Médio Regular e do Ensino Técnico,  já que ficam mais 
tempo na escola e necessitam de mais atenção dos funcionários e docentes 
em relação à resolução de conflitos e transmissão de princípios e valores. 

Atualmente há na ETEC 9 turmas dessa modalidade: 1º ETIM, 2ºETIM e 
3º  ETIM – Informática, 1º ETIM, 2º ETIM e 3º ETIM – Administração e 1º ETIM, 
2ºETIM e 3º ETIM - Eletrônica, impulsionando a escola a ampliar sua estrutura 
física e uma logística pertinente, para que seja oferecido mais conforto a esses 
alunos. 

 

Habilitações associadas:  

 

Eletrônica (Etim) 

 

Administração (Etim) 

 

Informática (Etim) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018  



 

 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 

 

Administração 1º Módulo Noite 40 1 

Administração 2º Módulo Noite 30 1 

Administração 3º Módulo Noite 25 1 

Administração (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 

Administração (Etim) 2ª Série Manhã 38 1 

Administração (Etim) 3ª Série Manhã 36 1 

Eletrônica (Etim) 1ª Série Manhã 40 1 

Eletrônica (Etim) 2ª Série Manhã 35 1 

Eletrônica (Etim) 3ª Série Manhã 35 1 

Enfermagem 1º Módulo Noite 40 1 

Enfermagem 2º Módulo Noite 32 1 

Enfermagem 3º Módulo Noite 37 1 

Enfermagem 4º Módulo Noite 28 1 

Informática (Etim) 1ª Série Manh? 40 1 

Informática (Etim) 2ª Série Manhã 35 1 

Informática (Etim) 3ª Série Manhã 35 1 

Turismo Receptivo 1º Módulo Noite 40 1 

Turismo Receptivo 3º Módulo Noite 19 1 

 

Soma total  18 625 

  

 

 

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018 

 

 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 

 

Administração 1º Módulo Noite 40 1 

Eletrônica 1º Módulo Noite 40 1 

Administração 1º Módulo Noite 40 1 

Enfermagem 1º Módulo Noite 40 1 

 

Soma total  4 160 

  

  

 

 

CLASSES DESCENTRALIZADAS 

 

 

Localização: SILVEIRAS 

 

Coordenador:WELLINGTON VENTURA COTRIM 

 



Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 

 

 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 

 

  

 

 

 
Localização: PIQUETE 

 

Coordenador:ELIZABETH VIEIRA 

 

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 

 

 

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos 

 

Administração 2º Módulo Noite 36 1 

  

  

  

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 2018 

 

 O corpo Docente está composto por 56 professores, sendo: 

 - 43 Docentes com sede na ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel. 

 - 13 Docentes com sede em outras unidades do Centro Paula 
Souza.  

  

Desses 56 professores: 

- 01 Professor, com Sede na ETEC Prof. Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel, afasta-se de todas as aulas para Projeto na 
Administração Central.  

- 02 Professores com sede na ETEC Prof. Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel, afastam-se de todas as aulas para cargo 
comissionado na unidade. 



- 02 Professores com sede em outra unidade, afastam-se de todas 
as aulas para cargo comissionado em outra unidade.  

- 03 Professores com sede na ETEC Prof. Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel, afastam-se parcialmente de aulas para 
Coordenação na unidade. 

- 01 Professor, com Sede na ETEC Prof. Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel, afasta-se parcialmente de aulas para manutenção 
de laboratório na unidade. 

   

Outros vínculos trabalhistas:  

- 12 Professores também trabalham no setor privado; 

- 12 Professores tem outro emprego público; 

- 11 Professores são aposentados de outros órgãos públicos ou 
privados; 

   

Quanto aos municípios de residência 

- 26 Professores residem em Cachoeira Paulista; 

- 06 Professores residem em Lorena; 

- 14 Professores residem em Cruzeiro; 

- 06 Professores residem em Guaratinguetá; 

- 02 Professores residem em Aparecida;  

-  02 Professores residem em Piquete. 

  

Quanto a qualificação profissional: 

- 52 professores são licenciados 



- 04 professores são Graduados 

- 43 professores são Especialistas 

- 06 Professores são Mestres 

- 01 Professor é Doutor 

    

O corpo de Funcionários Administrativos é composto por 15 
servidores, sendo: 

- 01 - Diretor de Escola Técnica - professora afastada 
– comissionado CLT   

- 01 - ATA I - Assistente Técnico Administrativo I – aguardando 
autorização do governador para contratação. 

- 01 - Diretor de Serviço Administrativo - 

- 01 - Diretor de Serviço Acadêmico - servidor estatutário afastado 
para cargo comissionado CLT 

- 01 - Assistente Administrativo - professora afastada comissionada 
CLT 

- 01 - Auxiliar Docente - concursado CLT  

- 01 - Analista de Suporte e Gestão (Bibliotecário) - concursado 
CLT  

- 05 - Agentes Técnicos Administrativos - concursados CLT  

- 01 - Agente Técnico Administrativo - concursado estatutário 

- 02 - Auxiliares de Apoio - concursados estatutário 

 A ETEC possui 1 estagiário, contratado pelo CIEE, assim 
distribuído: 

        - 01 de nível superior: Administração - lotado na direção de 
serviços administrativos. 

 

 

Nome: Adilson José Deniz Campos 



 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Adriano Aparecido Correa da Silva 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Agente Técnico e Administrativo. 
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a 
ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons 
hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às 
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de 
atuação e ainda: 
- estar atento a TODA movimentação de alunos: pátio, banheiros, corredores, 
área verde; enfim, todos os lugares onde os alunos possam estar 
- atentar para os trajes indevidos, beijos, abraços, desordens, alunos fora da 
sala de aula, jogos na quadra, etc. Não permitir jogo de baralhos, etc. 
- continuar ajudando a Secretaria Acadêmica na entrega de documentos 
- cuidar do livro de ponto docente, marcando faltas, entrada atrasada ou saída 
antecipada, marcando horas ou minutos. 

 

 

 

 

 
Nome: Alisson Xavier Ferreira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 



Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Altair de Oliveira Galvão 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 



recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Ana Elisa Ribeiro Vieira 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Assistente Administrativo. Atua na Direção de Serviços Administrativos.  
Executar atividade relativa à anotação, redação, digitação, organização de 
documentos, bem como controlar todas as atividades relacionadas com a folha 
de pagamento de pessoal e outras tarefas administrativas para assegurar e 
agilizar o fluxo dos trabalhos da área de atuação e ainda: 
- Propicia a organização, execução e intermediação das atividades, direta ou 
indiretamente, dos setores de Pessoal, Atividades-Auxiliares, Material e 
Patrimônio, visando assim, o pronto atendimento da demanda da unidade 
escolar; 
- Atende a comunidade geral (direção, docentes, funcionários e alunos);  
- Prepara os expedientes relativos a contratação, admissão, alteração funcional, 
concessão de benefícios e dispensa/rescisão de servidores docentes e 
técnico/administrativo;  
- Mantém atualizado o cadastro e o assentamento individual dos servidores;  
- Prepara e registra atos relativos à vida funcional dos servidores;  
- Expede atestados e preparar certidões relativas a freqüência dos servidores;  
- Elabora folha de pagamento da Unidade;  
- Compra, controla e distribui vale transporte aos servidores;  
- Distribui cartão vale - refeição aos servidores;  
- Orienta e presta esclarecimentos aos servidores em assuntos relacionados com 
as respectivas situações funcionais;  
- Mantém atualizado os arquivos relativos a área administrativa. 

 

 

 

 

 
Nome: Ana Elisa Ribeiro Vieira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Atualmente 
afastada para cargo comissionado de Assistente Administrativo na ETEC 044 - 
Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel em Cachoeira Paulista. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  



VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Andréia de Almeida Pinto Pereira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua como Professora do Ensino Médio e como Coordenadora da Base Nacional 
Comum. 
* Atividades de Coordenação: 
I - Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e do 
Plano Plurianual de Gestão - PPG;  
II - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação 
entre os PTD´s dos diversos componentes e o alinhamento dos PTD´s com o 
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o último em periodicidade 
semanal;  
III - Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão 
parcial, orientando e acompanhando sua execução, junto aos docentes;  
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo a 
abrangência das atividades de formação profissional;  
V - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações técnicas para 
docentes e auxiliares docentes;  
VI - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes;  
VII - Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, auxiliares docentes, 
acompanhando-os, realizando os registros por meio de instrumentos de 
verificação e avaliação;  
VII - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE 11/96;  
IX - Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
extracurriculares, palestras e visitas técnicas;  
X - Avaliar o desempenho dos docentes, auxiliares docentes sob sua 
coordenação;  
XI - Orientar e integrar os novos professores;  
XII - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;  
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, 
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar;  
XIV - Integrar bancas de processo seletivo e concurso público, atuando sobre a 
avaliação técnica dos candidatos;  
XV - Garantir o cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 
XVI - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 
reposições/substituições quando houver, na área que coordena. 
XVII - Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos;  
XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX - propor a pesquisa, estudos e 
análise das tendências de mercado e inovações no campo das ciências e 
tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e 
atendam as demandas do mundo do trabalho;  
XX – Colaborar com a integração entre os docentes da área e destes com os 
demais segmentos da escola.  



XXI - Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, 
assegurando a articulação com as demais áreas da administração.  
Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Aparecida Amaro Moisés 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Auxiliar de Apoio. 
Executar serviços de limpeza, conservação e higiene das instalações, móveis e 
utensílios e ainda: 
- auxilia os funcionários da empresa terceirizada 
- fazer o café (tarde e noite) 
- manter a cozinha e a sala dos professores limpas. 
- limpar a biblioteca, limpar as salas do corredor p/ aulas da noite, tirar o papel 
sujo dos banheiros (tarde e noite), tirar lixo da sala dos professores e salas dos 
administrativos e do xerox 
- atender solicitações da Secretaria Acadêmica e Direção de Serviços, etc. 

 

 

 

 

 
Nome: Benedita Valéria Pinto Barbedo 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 



Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Bethoel Hummel Fernandes 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  



XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Bruno Oliveira de Paula Salerno Ribeiro 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Agente Técnico e Administrativo - Almoxarife. 
Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e 
inventário de materiais permanentes e de consumo, observando normas 
específicas, para manter o estoque em condições de atender a unidade de 
prestação de serviço.  
- Recebimento e verificação da chegada de materiais. 
- Identificação e controle de materiais e de bens móveis e permanentes. 
- Distribuição e controle de materiais de consumo. 
- Verificação mensal dos ambientes quanto as condições físicas, dos 
equipamentos e outros. 
- Acompanha o processo de compra, recebimento e prestação de contas da 
verba de adiantamento para despesas de pronto pagamento. 
- Efetua orçamentos visando a compra de materiais. 

 

 

 

 

 
Nome: Celso Gonçalves Ribeiro 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico Turismo, 
Hospitalidade e Lazer. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 



trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Cláudio Nunes 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Agente Técnico e Administrativo.  
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a 
ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons 
hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às 
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de 
atuação e ainda: 
- estar atento a toda movimentação de alunos: pátio, banheiros, corredores, 
área verde; enfim, todos os lugares onde os alunos possam estar 
- atentar para os trajes indevidos, beijos, abraços, desordens, alunos fora da 
sala de aula, jogos na quadra, etc. Não permitir jogo de baralhos, etc. 
- continuar ajudando a Secretaria Acadêmica na entrega de documentos 
- cuidar do livro de ponto docente, marcando faltas, entrada atrasada ou saída 
antecipada, marcando horas ou minutos. 

 

 

 

 

 
Nome: Danilo Luiz da Silva 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios e, também, como 
Coordenador de Classe Descentralizada na cidade de Piquete. 
* Atividades como Coordenador de Classe Descentralizada: 
a) Participar da elaboração do projeto de implantação e implementação das 
classes descentralizadas que ficarão sob sua responsabilidade; 
b) Buscar integração entre os docentes, prestando orientação aos novos 
professores; 
c) Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; 
d) Coordenar as atividades pedagógicas; 
e) Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela 
e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; 
f) Responsabilizar-se pela organização da documentação escolar e dos docentes; 
g) Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores 
para uso compartilhado do prédio escolar; 
h) Responsabilizar-se pela organização e cumprimento calendário escolar, da 
carga horária e do horário de aulas; 
i) Responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno; 
j) Avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico referente às Classes 
Descentralizadas; 
k) Cumprir e fazer cumprir o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 
do CEETEPS; 
l) Encaminhar a direção casos disciplinares de alunos que envolvam aplicação de 
penalidades. 
Conjuntamente com o Coordenador(es) de Área(s) da(s) habilitação(ões) em 
funcionamento nas Classes Descentralizadas 
a) Implementar a execução do projeto político-pedagógico da escola nas classes 
descentralizadas; 
b) Coordenar as atividades pedagógicas das Classes Descentralizadas; 
c) Integrar os Conselhos das classes descentralizadas, atuando no sentido do 
aperfeiçoamento pedagógico desse colegiado; 
d) Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 



e) Participar e ou coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a 
articulação entre os planos dos diversos componentes. 
Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. 
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Eduardo Villas Bôas 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  



XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Elizabeth Vieira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. 
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Emiliana Bastos de Amorim 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio.I. Atender às orientações dos 
responsáveis pela Direção, pelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pela 
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes à análise, planejamento, 
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  



IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Ester Carolina Gomes Luiz de Paula 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. Atualmente 
afastada para Coordenação Pedagógica na ETEC 240 - Pe. Carlos Leôncio da 
Silva em Lorena. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 



 

 

 
Nome: Evaldo Silva 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas e Coordenando o Eixo Tecnológico Controle e Processos 
Industriais. 
* Atividades de Coordenação: 
I - Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e do 
Plano Plurianual de Gestão - PPG;  
II - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação 
entre os PTD´s dos diversos componentes e o alinhamento dos PTD´s com o 
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o último em periodicidade 
semanal;  
III - Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão 
parcial, orientando e acompanhando sua execução, junto aos docentes;  
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo a 
abrangência das atividades de formação profissional;  
V - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações técnicas para 
docentes e auxiliares docentes;  
VI - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes;  
VII - Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, auxiliares docentes, 
acompanhando-os, realizando os registros por meio de instrumentos de 
verificação e avaliação;  
VII - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE 11/96;  
IX - Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
extracurriculares, palestras e visitas técnicas;  
X - Avaliar o desempenho dos docentes, auxiliares docentes sob sua 
coordenação;  
XI - Orientar e integrar os novos professores;  
XII - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;  
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, 
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar;  
XIV - Integrar bancas de processo seletivo e concurso público, atuando sobre a 
avaliação técnica dos candidatos;  
XV - Garantir o cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 
XVI - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 
reposições/substituições quando houver, na área que coordena. 
XVII - Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos;  
XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX - propor a pesquisa, estudos e 
análise das tendências de mercado e inovações no campo das ciências e 
tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e 
atendam as demandas do mundo do trabalho;  
XX – Colaborar com a integração entre os docentes da área e destes com os 
demais segmentos da escola.  
XXI - Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, 
assegurando a articulação com as demais áreas da administração.  
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 



escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Fabiano Fernandes de Oliveira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Fábio Henrique Moreira de Jesus 

 

 
Cargo/Função: Docente 



 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Fábio Michel de Oliveira Martins 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer e 
também no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. 
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  



XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Felipe Lopes de Cavalcante 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Fernanda da Silva Cruz 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios.  
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  



IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Francis Augusto Guimarães 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 
Nome: Gabriela de Amorim Ferreira Antonio Leite 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 



desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Gabrielle Vallim de Oliveira 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Agente Técnico e Administrativo. Atua na Direção de Serviços Administrativos.  
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a 
ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons 
hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às 
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de 
atuação e ainda: 
- Propicia a organização, execução e intermediação das atividades, direta ou 
indiretamente, dos setores de Pessoal, Atividades-Auxiliares, Material e 
Patrimônio, visando assim, o pronto atendimento da demanda da unidade 
escolar; 
- Atende a comunidade geral (direção, docentes, funcionários e alunos);  
- Prepara os expedientes relativos a contratação, admissão, alteração funcional, 
concessão de benefícios de servidores docentes e técnico/administrativo;  
- Mantém atualizado o cadastro e o assentamento individual dos servidores;  
- Prepara e registra atos relativos à vida funcional dos servidores;  
- Expede atestados e preparar certidões relativas a freqüência dos servidores;  
- Distribui cartão vale - refeição aos servidores;  
- Orienta e presta esclarecimentos aos servidores em assuntos relacionados com 
as respectivas situações funcionais;  
- Mantém atualizado os arquivos relativos a área administrativa. 

 

 

 

 

 
Nome: Gleise Cristina Cesar Alves 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  



IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Igor Alexandre Fioravante 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio Integrado ao Técnico - Eletrônica. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Jhones Cesar Correa da Silva 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 



Nome: João Otavimar Lourenço 

 

 
Cargo/Função: Auxiliar de Docentes 

 

Atividades: Auxiliar Docente. 
Responder pelas atividades práticas de auxiliares do ensino de segundo grau, 
instruindo e orientando alunos através de informações e demonstrações técnicas 
operacionais, 
específicas nos laboratórios e nas oficinas, bem como zelar pela conservação de 
equipamentos e instalações. 
a) instruir alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas 
nos 
laboratórios e nas oficinas, orientando-os nas técnicas de utilização de 
máquinas, 
ferramentas, instrumentos, aparelhos, etc. 
b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, manipulando ferramentas, 
máquinas, 
instrumentos e equipamentos; 
c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de cada aluno, para 
possibilitar o 
desenvolvimento das operações dentro das especificações exigidas; 
d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo, detalhes de desenho ou 
das 
especificações escritas para orientação do aluno sobre o roteiro e a forma 
correta da 
execução do trabalho; 
e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno para possibilitar o 
desenvolvimento 
do trabalho dentro das especificações exigidas; 
f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem adequadamente das 
máquinas, 
ferramentas, instrumentos, equipamentos, etc.; 
g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais, ferramentas, 
instrumentos, 
máquinas e equipamentos a serem utilizados, verificando as condições dos 
mesmos, o 
estado de conservação de todos os equipamentos e cuidados de segurança dos 
alunos, para 
assegurar a execução correta das tarefas e operações programadas; 
h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e 
segurança do 
trabalho em todos os locais. 
i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas 
constatados, de 
qualquer ordem; 
j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e das oficinas; 
k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos laboratórios, quando 
originários do 
almoxarifado; 
l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para ensaios de materiais de 
uso nos 
laboratórios e nas oficinas; 
m) participar de reuniões sempre que convocado; 
n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, científico ou cultural, 
relativo ao seu 
campo de atividade; 
o) frequentar dos treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros 
promovidos pela 
Unidade de Ensino; 
p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e 
instalações 
de laboratórios; 
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxarifado pertencentes 
aos 
laboratórios e suas instalações; 
r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção e reparação, 



realizados na 
Unidade de Ensino; 

 

 

 

 

 
Nome: José Jorge Prado da Silva 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Diretor de Serviços Acadêmicos.  
Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e 
controlando as mesmas, para assegurar os resultados fixados e assistir o seu 
superior imediato.  
a) Dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da 
área de atuação.  
b) Identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de 
atuação, propondo as políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e 
procedimentos a serem adotados;  
c) Participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente 
a área em que atua, baseando-se nos informes e conclusões levantadas, e em 
sua experiência, a fim de contribuir para definição de objetivos gerais e 
específicos para articulação com as demais áreas da Instituição;  
d) Elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando- se nos 
objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e 
materiais, para definir prioridades, sistemas e rotinas;  
e) Emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de 
atuação, colaborando no processo de tomada de decisão;  
f) Organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando-se nas diretrizes da 
política geral, para assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e 
a homogeneidade de administração na Unidade.  
g) Manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas 
aplicadas;  
h) Manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para 
desenvolvimento da área de atuação.  
i) Promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área 
de atuação.  
j) Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  
 
Requisitos: Diploma de nível superior e experiência profissional comprovada de, 
no mínimo, 2 (dois) anos, na área em que venha a atuar.  
Os Serviços Acadêmicos compreendem a escrituração, documentação escolar, 
expedição e registro de documentos escolares, fornecimento de informações e 
dados para planejamento, controle de processos e avaliações dos resultados do 
ensino e aprendizagem. Compete ao responsável designado para os Serviços 
Acadêmicos, além das atribuições previstas em regulamentos próprios do 
CEETEPS:  
 
1. Responder pela regularidade e autenticidade dos registros e documentos da 
vida escolar do aluno;  
2. Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, diretrizes e prazos 
estabelecidos para execução dos trabalhos;  
3. Propor medidas ou expedir instruções que visem à racionalização e 
manutenção das suas atividades;  
4. Instruir e emitir pareceres em processos e expedientes em assuntos sob sua 
responsabilidade;  
5. Assinar os documentos escolares que, conforme normas legais, exijam sua 
assinatura;  
6. Fornecer dados e informações acadêmicas para cadastros oficiais, 
responsabilizando-se por eles;  
7. Responsabilizar-se pela guarda ou arquivo dos registros e documentos 
acadêmicos.  

 



 

 

 

 
Nome: José Luis Andrade de Carvalho 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas e Coordenando o Eixo Tecnológico Informação e 
Comunicação. 
* Atividades de Coordenação: 
I - Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e do 
Plano Plurianual de Gestão - PPG;  
II - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação 
entre os PTD´s dos diversos componentes e o alinhamento dos PTD´s com o 
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o último em periodicidade 
semanal;  
III - Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão 
parcial, orientando e acompanhando sua execução, junto aos docentes;  
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo a 
abrangência das atividades de formação profissional;  
V - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações técnicas para 
docentes e auxiliares docentes;  
VI - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes;  
VII - Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, auxiliares docentes, 
acompanhando-os, realizando os registros por meio de instrumentos de 
verificação e avaliação;  
VII - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE 11/96;  
IX - Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
extracurriculares, palestras e visitas técnicas;  
X - Avaliar o desempenho dos docentes, auxiliares docentes sob sua 
coordenação;  
XI - Orientar e integrar os novos professores;  
XII - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;  
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, 
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar;  
XIV - Integrar bancas de processo seletivo e concurso público, atuando sobre a 
avaliação técnica dos candidatos;  
XV - Garantir o cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 
XVI - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 
reposições/substituições quando houver, na área que coordena. 
XVII - Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos;  
XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX - propor a pesquisa, estudos e 
análise das tendências de mercado e inovações no campo das ciências e 
tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e 
atendam as demandas do mundo do trabalho;  
XX – Colaborar com a integração entre os docentes da área e destes com os 
demais segmentos da escola.  
XXI - Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, 
assegurando a articulação com as demais áreas da administração.  
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  



V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: José Maria dos Santos Alves 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Leonardo Meirelles Alves 

 

 
Cargo/Função: Docente 



 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Lilian Aparecida Guimarães 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Atualmente 
afastada para cargo comissionado de Diretor de Serviço Administrativo na ETEC 
044 - Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel em Cachoeira Paulista. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  



XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Lucas Rafael Cornetti de Castro Oliveira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 
Nome: Luciana Francisca da Mota 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 
Nome: Luiz Carlos Alves 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Analista de Suporte e Gestão - Bibliotecário.  
Planejar, organizar, orientar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades 
biblioteconômicas, procedendo a representação descritiva (catalogação) e a 
análise temática (classificação) do material bibliográfico e documental, visando o 
armazenamento, a recuperação e a disseminação da informação.  
a) Executar os serviços de tombamento, catalogação e classificação do acervo, 
utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar 
informações e colocá-las à disposição dos usuários;  
b) Proceder a seleção e aquisição por compra, doação ou permuta de material 
bibliográfico, bem como efetuar o descarte do mesmo;  
c) Organizar fichários, catálogos, índices, sinopses, sumários, utilizando fichas 
padrões ou processos informatizados, mantendo-os atualizados para possibilitar 
o armazenamento e a recuperação da informação;  
d) Fazer levantamentos bibliográficos, pesquisar e fornecer legislação, 
jurisprudência, doutrina, e outras para dar suporte às atividades desenvolvidas 
nas diversas áreas e de outras instituições;  
e) Orientar os usuários na localização dos assuntos e na utilização dos recursos 
da biblioteca, para facilitar a consulta;  
f) Preparar, para encadernação ou restauração de livros e demais documentos, 
dando orientação técnica às pessoas que executam as referidas tarefas, para 
assegurar a conservação do material bibliográfico;  
g) Participar do planejamento, organização e administração da biblioteca;  
h) Orientar as atividades de seus auxiliares subordinados; 
i) Manter serviço de intercâmbio com outras bibliotecas para troca de 
informações ou empréstimo de obras e troca de material em duplicidade, etc.;  
j) Promover a divulgação do material bibliográfico, documental, cultural e das 
atividades da biblioteca, por meio dos veículos de comunicação;  



k) Atender ao serviço de comutação bibliográfica;  
l) Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  

 

 

 

 

 
Nome: Luiz Henrique Macedo e Silva 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer e, 
também, como Coordenador de Curso. 
* Atividades de Coordenação: 
I - Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e do 
Plano Plurianual de Gestão - PPG;  
II - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação 
entre os PTD´s dos diversos componentes e o alinhamento dos PTD´s com o 
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o último em periodicidade 
semanal;  
III - Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão 
parcial, orientando e acompanhando sua execução, junto aos docentes;  
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo a 
abrangência das atividades de formação profissional;  
V - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações técnicas para 
docentes e auxiliares docentes;  
VI - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes;  
VII - Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, auxiliares docentes, 
acompanhando-os, realizando os registros por meio de instrumentos de 
verificação e avaliação;  
VII - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE 11/96;  
IX - Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
extracurriculares, palestras e visitas técnicas;  
X - Avaliar o desempenho dos docentes, auxiliares docentes sob sua 
coordenação;  
XI - Orientar e integrar os novos professores;  
XII - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;  
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, 
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar;  
XIV - Integrar bancas de processo seletivo e concurso público, atuando sobre a 
avaliação técnica dos candidatos;  
XV - Garantir o cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 
XVI - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 
reposições/substituições quando houver, na área que coordena. 
XVII - Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos;  
XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX - propor a pesquisa, estudos e 
análise das tendências de mercado e inovações no campo das ciências e 
tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e 
atendam as demandas do mundo do trabalho;  
XX – Colaborar com a integração entre os docentes da área e destes com os 
demais segmentos da escola.  
XXI - Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, 
assegurando a articulação com as demais áreas da administração.  
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 



alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Marcela Miranda 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Agente Técnico e Administrativo. Atua na Secretaria de Serviços Acadêmicos. 
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a 
ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons 
hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às 
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de 
atuação e ainda: 
- Preparo e encaminhamento de expedientes de pedidos de recursos - se 
houver; 
- Preparo dos expedientes dos pedidos de Classificação e Reclassificação; 
- Matrícula de aluno estagiário e encaminhamento à Coordenadora do estágio; 
- Elaboração do quadro geral dos semestres e do ano com dados estatísticos 
sobre cursos, alunos e índice de perda; 
- Elaboração dos Históricos com comprovante de recebimento; 
- Elaboração dos Diplomas e registro em livro próprio; 
- Expedição de declarações de matrícula, informações e outras ações pertinentes 
à aquisição e manutenção dos passes escolares; 
- Controle das faltas dos alunos; 
- Controle das faltas dos professores para compensação de ausências; 
- Organização dos arquivos (vivo e morto); 
- Preparação dos impressos das Atas dos Conselhos de Classe para registro das 
menções, frequências e justificativas das retenções e encadernação para 
arquivo; 
- Publicação dos resultados finais dos Conselhos de Classe ( semestrais e anual); 
- Arquivamento dos processos de término de estágio (enfermagem); 
- Requisição do material de consumo da Secretaria a ser utilizado nos semestres 
(arquivo, prontuário de alunos, livros de Atas, etc); 
- Renovação de matrículas; 
- Matrículas dos alunos ingressantes; 
- Matrículas em regime de Progressão Parcial; 
- Chamada dos candidatos excedentes (vestibulinho); 
- Conferência dos documentos de matrícula; 
- Verificação da vida escolar (visto confere e registro das laudas); 
- Encerramento das fichas individuais; 
- Arquivamento de toda documentação relativa à movimentação escolar do 



semestre anterior (fichas cadastrais, comprovantes de estágios, pedidos de 
trancamento, desistência de vagas entre outros); 
- Organização das classes; 
- Elaboração das listas dos alunos (definitiva); 
- Organização dos Diários das Classes. 

 

 

 

 

 
Nome: Maria Cecília Marcondes Viana Leonor 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Maria Cecília Odorizi de Mello 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 



parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Maria de Fátima Pinto Barbosa de Souza 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Maria Fernanda Teixeira Araújo 

 

 



Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde.  
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Maria Luiza Mendonça Azevedo 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 



desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Maria Lúcia dos Santos Capucho 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Mauro Antônio Motta 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio, Eixos Tecnológicos Gestão e Negócios e 
Informação e Comunicação. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  



IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Márcilia Aparecida de Lima Ferrer 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 
Nome: Márcio Gomes Guimarães 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 



desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Misael Adriano Martins Ribeiro 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Agente Técnico e Administrativo. 
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a 
ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos para a prática de bons 
hábitos e respeito às normas institucionais, visando o atendimento às 
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de 
atuação e ainda: 
- estar atento a TODA movimentação de alunos: pátio, banheiros, corredores, 
área verde; enfim, todos os lugares onde os alunos possam estar 
- atentar para os trajes indevidos, beijos, abraços, desordens, alunos fora da 
sala de aula, jogos na quadra, etc. Não permitir jogo de baralhos, etc. 
- continuar ajudando a Secretaria Acadêmica na entrega de documentos 
- cuidar do livro de ponto docente, marcando faltas, entrada atrasada ou saída 
antecipada, marcando horas ou minutos. 

 

 

 

 

 
Nome: Nelson Corrêa 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Auxiliar de Apoio. 
Efetuar a vigilância nas dependências da Instituição, percorrendo-o 
sistematicamente e inspecionando-o para evitar entrada de pessoas Estranhas, 
roubos, incêndios e outras anormalidades e ainda: 
- auxiliar os funcionários da empresa terceirizada  
- atentar p/ as movimentações ocorridas no Hall de entrada da escola. 
- estar atento a TODA movimentação de alunos: pátio, banheiros, corredores, 
área verde; enfim, todos os lugares onde os alunos possam estar, atentar para 
os trajes indevidos, beijos, abraços, desordens, alunos fora da sala de aula, 
jogos na quadra, etc. Não permitir jogo de baralhos, etc. 

 

 

 

 

 
Nome: Patrícia Regina do Carmo Neves Pinheiro 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio; Eixos Tecnológicos: Gestão e Negócios; 
Informação e Comunicação.  
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 



comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Paula Renata França 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 
Nome: Regina Maura Ferreira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico Gestão e Negócio. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 



X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Renata Aparecida Pasin Rangel Manzanete 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Ricardo Meirelles Pereira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios e Informação e 
Comunicação. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 



comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Rodrigo Paulino Nascimento 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Atualmente 
afastado para Coordenação de Curso na ETEC 240 - Pe. Carlos Leôncio da Silva 
em Lorena. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 



 

 

 

 

 
Nome: Rodrigo Ramos de Oliveira 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Ronaldo Ramalho Malta 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação. 
Responsável pela Manutenção de Laboratórios e, também, pelo Projeto 
Institucional Microsoft. 
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 



escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Samira Maciel Faria 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Siely Ribeiro Santos Bittencourt 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 



 

Atividades: Diretora de Serviços Administrativos. 
Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e 
controlando as mesmas, para assegurar os resultados fixados e assistir o seu 
superior imediato. 
a) Dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da 
área de atuação. 
b) Identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de 
atuação, propondo as políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e 
procedimentos a serem adotados; 
c) Participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente 
a área em que atua, baseando-se nos informes e conclusões levantadas, e em 
sua experiência, a fim de contribuir para definição de objetivos gerais e 
específicos para articulação com as demais áreas da Instituição; 
d) Elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando- se nos 
objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e 
materiais, para definir prioridades, sistemas e rotinas; 
e) Emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de 
atuação, colaborando no processo de tomada de decisão; 
f) Organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando-se nas diretrizes da 
política geral, para assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e 
a homogeneidade de administração na Unidade. 
g) Manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas 
aplicadas; 
h) Manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para 
desenvolvimento da área de atuação. 
i) Promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área 
de atuação. 
j) Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  

 

 

 

 

 
Nome: Silvana Maria da Silva Musa 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio. 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 



recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Silvia de Melo Lima 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades:  

 

 

 

 

 
Nome: Simone Leite Azevedo 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. E é a 
responsável pela Coordenação de Projetos Orientação Educacional. 
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Valdelice Fátima Tavares de Souza 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 



Atividades: Atua ministrando aulas e Coordenando o Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. 
* Atividades de Coordenação: 
I - Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e do 
Plano Plurianual de Gestão - PPG;  
II - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação 
entre os PTD´s dos diversos componentes e o alinhamento dos PTD´s com o 
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o último em periodicidade 
semanal;  
III - Participar da programação das atividades de recuperação e de progressão 
parcial, orientando e acompanhando sua execução, junto aos docentes;  
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo a 
abrangência das atividades de formação profissional;  
V - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações técnicas para 
docentes e auxiliares docentes;  
VI - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes;  
VII - Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, auxiliares docentes, 
acompanhando-os, realizando os registros por meio de instrumentos de 
verificação e avaliação;  
VII - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de 
estudos, bem como sobre matéria prevista na Deliberação CEE 11/96;  
IX - Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos 
extracurriculares, palestras e visitas técnicas;  
X - Avaliar o desempenho dos docentes, auxiliares docentes sob sua 
coordenação;  
XI - Orientar e integrar os novos professores;  
XII - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;  
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, 
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar;  
XIV - Integrar bancas de processo seletivo e concurso público, atuando sobre a 
avaliação técnica dos candidatos;  
XV - Garantir o cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo 
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente. 
XVI - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das 
reposições/substituições quando houver, na área que coordena. 
XVII - Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos;  
XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX - propor a pesquisa, estudos e 
análise das tendências de mercado e inovações no campo das ciências e 
tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e 
atendam as demandas do mundo do trabalho;  
XX – Colaborar com a integração entre os docentes da área e destes com os 
demais segmentos da escola.  
XXI - Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, 
assegurando a articulação com as demais áreas da administração.  
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 



X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Valéria Fernandes da Silva 

 

 
Cargo/Função: Administrativo 

 

Atividades: Diretor de Escola Técnica:  
I - Garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do 
ensino, na forma prevista pela legislação e neste Regimento;  
II - Coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola;  
III - Gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para 
atender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazo;  
IV - Promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da 
execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;  
V - Coordenar o planejamento, execução, controle e avaliação das atividades da 
escola;  
VI - Garantir:  
a) O cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias 
letivos previstos;  
b) Os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em 
progressão parcial;  
VII - Assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, 
diretrizes e normas emanadas da administração superior;  
VIII - Expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, 
responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão;  
IX - Desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e 
programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;  
X – Administrar o patrimônio da escola, observadas as normas e diretrizes 
estabelecidas;  
XI - Promover ações para a integração escola-família comunidade-empresa;  
XII - Coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos 
órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus 
resultados;  
XIII - Criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do 
processo educacional;  
XIV – Integrar as ações dos serviços prestados pela escola;  
XV - Prestar informações à comunidade escolar;  
XVI – Gerir a execução de ajustes administrativos que envolvam atividades nas 
dependências da Etec;  
XVII - Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

 

 

 

 

 
Nome: Valéria Fernandes da Silva 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Atualmente, 
exerce o cargo de Diretor de Escola Técnica. 
* Atividades Docentes: 



I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Vânia Maria Ribeiro Lopes  

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Ensino Médio. 
* Atividades Docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 



recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 
Nome: Wellington Ventura Cotrim 

 

 
Cargo/Função: Docente 

 

Atividades: Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios e, também, como 
Coordenador de Classe Descentralizada na cidade de Silveiras. 
* Atividades como Coordenador de Classe Descentralizada: 
a) Participar da elaboração do projeto de implantação e implementação das 
classes descentralizadas que ficarão sob sua responsabilidade; 
b) Buscar integração entre os docentes, prestando orientação aos novos 
professores; 
c) Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; 
d) Coordenar as atividades pedagógicas; 
e) Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela 
e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; 
f) Responsabilizar-se pela organização da documentação escolar e dos docentes; 
g) Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores 
para uso compartilhado do prédio escolar; 
h) Responsabilizar-se pela organização e cumprimento calendário escolar, da 
carga horária e do horário de aulas; 
i) Responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno; 
j) Avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico referente às Classes 
Descentralizadas; 
k) Cumprir e fazer cumprir o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 
do CEETEPS; 
l) Encaminhar a direção casos disciplinares de alunos que envolvam aplicação de 
penalidades. 
Conjuntamente com o Coordenador(es) de Área(s) da(s) habilitação(ões) em 
funcionamento nas Classes Descentralizadas 
a) Implementar a execução do projeto político-pedagógico da escola nas classes 
descentralizadas; 
b) Coordenar as atividades pedagógicas das Classes Descentralizadas; 
c) Integrar os Conselhos das classes descentralizadas, atuando no sentido do 
aperfeiçoamento pedagógico desse colegiado; 
d) Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
e) Participar e ou coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a 
articulação entre os planos dos diversos componentes. 
* Atividades docentes: 
I. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino;  
II. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
comunidade;  
III. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos 
alunos;  
IV. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
parte;  
V - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
escola;  
VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS;  
VII. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec;  
VIII. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 



dar ciência dela aos mesmos;  
IX. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 
encaminhamento dos resultados parciais e finais;  
XI. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
XII. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
recuperação;  
XIII. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de 
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;  
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

  

  

 

 

RECURSOS FÍSICOS  

 

  

Município: Cachoeira Paulista Bairro:  Vila Carmem 
  
Nome da Escola: ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 
  
Nº Total de Edificações:   5 (cinco) 
            

Entre o 2° semestre de 2012 e o 1° semestre de 2013, a escola  passou por uma reforma 
que atendeu as solicitações feitas por alunos e administração. Em 2014, foi construido o 
refeitório que atende aos 360 alunos que estudam em tempo integral, este mesmo 
acondiciona a merenda escolar distribuida em todos os períodos. No 2° semestre de 2016, 
passou-se a oferecer  almoço aos alunos que estudam em tempo integral. No ano de 2017 
foi inserida uma cobertura no trajeto de acesso do saguão da escola para a cantina, de 
modo a facilitar o translado de todos.No primeiro bimestre de 2018 passou-se a oferecer 
jantar aos alunos do período noturno. 

   

  Acesso a Portadores de Necessidades Especiais:(  X  ) Sim   (     ) Não  

 Situação do acesso a portadores de necessidades especiais: 

(  ) Obras em andamento   ( X ) Concluída     (     ) Suspensa  

  



   

Fachada da escola. 

   

Estacionamento.  

   

Salão para salas do térreo, auditório e laboratórios. 

   

Banheiros. 



   

Jardim. 

   

Balcão da Secretaria Acadêmica. 

   

Salão de exposições inferior. 

   

Visão parcial da sala dos professores. 



   

Jardim interior. 

   

Cantina. 

   

Salão de exposições superior. 

  

 Laboratório de informática 03. 



   

Laboratório de informática 02. 

   

Laboratório de informática 01. 

   

Laboratório de enfermagem. 

   

Sala de aula.  



   

Entrada dos vestiarios.  

   

Refeitório. 

 

 

Localização: Pavimento Superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

laboratórios de Informática 

 

Área: 60 m² 

 

Descrição: A Etec possui três laboratórios com 21 equipametos para atender 
toda a demanda dos cursos. Os equipamentos são novos e possuem 
manutenção periódica. 

 

 

 

 

 
Localização: Pavimento Superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

laboratório de Enfermagem 

 

Área: 60 m² 

 

Descrição: Laboratório com dispositivos e instrumental de acordo com as 
normas de segurança do trabalho. Atende a uma demanda de 80 
alunos por dia. 

 

 

 

 

 



Localização: Pavimento Superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: Sala Multiuso 

 

Área: 60 m² 

 

Descrição: A Etec possui um laboratório com 20 computadores e 1 data-show 
para atender toda a demanda dos cursos. Os equipamentos são 
novos e possuem manutenção periódica. 

 

 

 

 

 
Localização: Pavimento Inferior (Térreo) 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

laboratório de Eletrônica 1 

 

Área: 41,70 m² 

 

Descrição: A Etec possui esse laboratórios com equipamentos para atender toda 
a demanda dos cursos de eletrônica e informática.  

 

 

 

 

 
Localização: Pavimento Inferior (Térreo) 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

laboratório de Eletrônica 2 

 

Área: 68 m² 

 

Descrição: A Etec possui esse laboratório com equipamentos para atender toda 
a demanda do curso de eletrônica. 

 

 

 

 

 
Localização: Pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

Laboratório de Gestão 

 

Área: 60 m2 

 

Descrição: Utilizada para aulas didáticas nos cursos do eixo tecnológico de 
Gestão. 

 

 

 

 

 
Localização: pavimento inverior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

cantina 



 

Área: 77 m2 

 

Descrição: Atendimento aos alunos 

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: cantina 

 

Área: 184,96 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

vestiário masculino 

 

Área: 31,50 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

portaria de pedestres e veículos 

 

Área: 32,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

quadra poliesportivo 

 

Área: 840,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 



Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: vestiário feminino 

 

Área: 51,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

sala de coordenação pedagógica e de áreas 

 

Área: 27,90 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: sala de secretaria acadêmica 

 

Área: 60,45 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

laboratorio de eletrônica 2 

 

Área: 68,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

laboratorio de eletrônica 1 

 

Área: 41,70 m2 

 

Descrição:  



 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: sala de aulas 

 

Área: 56,00 m2 

 

Descrição: 05 sala de aulas no pavimento térreo 

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

almoxarifado 

 

Área: 57,45 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

refeitório 

 

Área: 31,40 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

sala de professores 

 

Área: 48,36 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

banheiro feminino (docentes) 



 

Área: 28,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: banheiro masculino (docentes) 

 

Área: 28,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

cozinha (anexa à sala dos professores) 

 

Área: 17,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

banheiro feminino adaptado para portadores de necessidades 
especiais 

 

Área: 17,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

banheiro masculino adaptado para portadores de necessidades 
especiais 

 

Área: 17,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 



Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: elevador 

 

Área: 2,25 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

direção de serviços 

 

Área: 49,50 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: sala da direção 

 

Área: 32,60 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

sala de reprografia 

 

Área: 8,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

hall de entrada 

 

Área: 280,00 m2 

 

Descrição:  



 

 

 

 

 
Localização: pavimento térreo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: auditório 

 

Área: 149,40 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

sala de aulas 

 

Área: 56,00 m2 

 

Descrição: 06 salas de aulas no pavimento superior 

 

 

 

 

 
Localização: pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

biblioteca 

 

Área: 123,24 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

sala do servidor 

 

Área: 16,38 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

hall (para eventos e exposição de trabalhos) 



 

Área: 280,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

banheiro feminino adaptado para portadores de necessidades 
especiais 

 

Área: 17,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento superior 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

banheiro masculino adaptado para portadores de necessidades 
especiais 

 

Área: 17,00 m2 

 

Descrição:  

 

 

 

 

 
Localização: pavimento externo 

 

 
Identificação do 
Ambiente: 

Refeitório 

 

Área: 142,05 m² 

 

Descrição: Local para os alunos realizarem suas refeições bem como para 
distribuir merenda. 

 

 

  

  

 

 

RECURSOS MATERIAIS  

 

 

A escola possui três laboratórios de informática que atende os alunos de todas as áreas. 
Também possuimos um laboratório de gestão que é usado por todos. Possuímos uma 



sala de multimídia que atende à todos. Também temos três salas de aulas 
instalados datashow , nossa meta até 2019, é de  equiparmos mais três salas. 

Infelizmente, nem todos os cursos contam com os recursos previstos no 
capítulo 7 dos Planos de Cursos, mas, o que falta sempre é pedido ao Centro 
Paula Souza e ficamos no aguardo, principalmente nos dois últimos anos, 
também, alguns materiais são adquiridos com recursos da APM. 

Sabemos que existe a necessidade de melhorias mas, garantimos com a tecnologia 
instalada, que nossos alunos tenham condições suficientes para uma boa 
aprendizagem.Todos os computadores e mídias em geral estão em bom estado de 
conservação, sendo possível viável utilização. 

  

 

 

Quantidade Bem Departamento/Ambiente 

 

1 Amplificador de som auditorio 

1 Aparelho de vídeo game - Xbox 360 Servidor 

1 Aparelho FAX PANASONIC KXFT902 diretoria serviços 

1 Aparelho telefônico fixo Intelbras diretoria serviços 

1 Aparelho telefônico MULTITOC biblioteca 

1 Aparelho telefônico MULTITOC guarita 

3 Aparelho telefônico sem fio GE diretoria serviços 

1 Aparelho telefônico sem fio INTELBRÁS coordenação pedagógica 

2 Aparelhos telefônicos (sendo 1 portátil GE) secretaria academica 

1 Ar condicionado Springer  laboratório 1 

1 Ar condicionado SPRINGER laboratório 2 

1 Ar condicionado Springer laboratório 3 

2 Armário - vestiário com 08 compartimentos Corredor 

3 Armário de aço 02 portas coordenação pedagógica 

2 Armário de aço com 02 portas laboratório de eletrônica 1 

1 Armário de aço com 02 portas direção 

4 Armário de aço com 02 portas diretoria serviços 

1 Armário de aço com 02 portas almoxarifado 

4 Armário de aço com 02 portas lab. enfermagem 

2 Armário de aço de 2 portas sala professores 

3 Armários de aço com 16 portas sala professores 

4 Armários de aço com duas portas secretaria academica 

2 Armários de madeira de 2 portas coordenação pedagógica 

2 Arquivo de aço - 4 gavetas Direção de Serviços 

1 Arquivo de aço com 4 gavetas Coordenação Pedagógica 

1 Arquivo de aço com 4 gavetas 
Classe Descentralizada - 
Silveiras 

10 Arquivos de aço com 04 gavetas secretaria academica 

3 Arquivos para pasta suspensa com 04 gavetas diretoria serviços 

1 Aspirador cirúrgico portátil lab. enfermagem 



1 Balança antropométrica adulto lab. enfermagem 

1 Balança antropométrica infantil lab. enfermagem 

2 Balança eletrônica MANTE AS510 lab. enfermagem 

1 Balança eletrônica MARTE lab. enfermagem 

1 Balcão de aço com 02 prateleiras secretaria academica 

2 Baldes de inox lab. enfermagem 

7 Banco de praça em madeira 
Área de Exposição de 
Trabalhos Inferior 

3 
Bandejas inox - 01 média, 01 grande, 01 de 
aluminio 

lab. enfermagem 

19 Banqueta laboratório de eletrônica 1 

1 Bebedouro elétrico de garrafão Cozinha 

1 Bebedouro elétrico de garrafão Refeitório 

1 Bebedouro para galão de água guarita 

1 Bebedouro para galão de água Refeitório 

1 Bebedouro para galão de água Cozinha 

1 Biombo triplo ( 03 partes - com tecido) lab. enfermagem 

1 Botijão de gás de 13 quilos copa e cozinha 

1 Cabos de bisturí, numeração variável lab. enfermagem 

1 Cadeira lab. enfermagem 

1 Cadeira de corvim preto guarita 

3 Cadeira de rodas lab. enfermagem 

1 Cadeira de tecido cinza laboratório 1 

1 Cadeira de tecido preto laboratório de gestão 

1 Cadeira em corvim preto laboratório 1 

1 Cadeira em courvim preta biblioteca 

1 Cadeira em courvim preta secretaria academica 

11 Cadeira em courvim preta salas de aula 

1 Cadeira em courvim preto coordenação pedagógica 

38 Cadeira escolar 
Área de Exposição de 
Trabalhos Inferior 

1 Cadeira escolar biblioteca 

7 Cadeira escolar Refeitório 

38 Cadeira giratória azul laboratório 2 

38 Cadeira giratória azul laboratório 3 

2 Cadeira giratória azul sala professores 

1 Cadeira giratória azul direção 

2 Cadeiras de plástico guarita 

2 Cadeiras de tecido cinza laboratório 2 

3 Cadeiras de tecido cinza diretoria serviços 

14 Cadeiras em courvim preto sala professores 

2 Cadeiras em tecido cinza sala professores 

2 Cadeiras em tecido cinza secretaria academica 

440 Cadeiras escolares salas de aula 

38 Cadeiras giratória azul biblioteca 

6 Cadeiras giratória azul diretoria serviços 

3 Cadeiras giratória azul secretaria academica 

5 Cadeiras giratórias azul coordenação pedagógica 



40 Cadeiras universitárias lab. enfermagem 

1 Caixa de som pequena sala professores 

1 Caixa inox - 26x12x6cm lab. enfermagem 

2 Caixas de som auditorio 

2 Cama hospitalar tipo Fowler com rodas e colchão lab. enfermagem 

29 Carteira escolar 
Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

2 Carteira escolar Guarita 

1 Carteira escolar auditorio 

440 Carteiras escolares salas de aula 

1 Câmera fotográfica digital TRON FINECAM FC 130 coordenação pedagógica 

1 Câmera fotográficas digital CREATIVE PC-CAM 880 coordenação pedagógica 

4 Câmeras fotográficas digital 
Coordenação Pedagógica - 
Direção de Serviço 

1 Comadre lab. enfermagem 

93 Computadores 
Laboratórios-Administrativo- 
Acadêmico - Coordenação 

3 
Computadores Intel Pentium Core 2 Duo 2.8 GHz, 
2 GB RAM, 160 GB HDD, LCD 17",CD-DVD recorder 

secretarias academica 

1 Condicionador de ar - unidade condensadora Servidor 

2 Condicionador de ar - unidade condensadora Diretoria de Serviços 

1 Condicionador de ar - unidade evaporadora Servidor 

2 Condicionador de ar - unidade evaporadora Diretoria de Serviços 

21 CPU 2.4 GHz HP - ELITEDESK 800 Laboratório 3 

1 Criado mudo (mesa de cabeceira) lab. enfermagem 

2 Cubas redondas (01 média, 01 pequena) lab. enfermagem 

2 Cubas rim (1 de plastico + 1 de inox) lab. enfermagem 

6 Data Show 
Auditório - Almoxarifado - 
Secretaria Acadêmica 

1 Data-show auditorio 

1 Data-show DEC diretoria serviços 

3 Data-show EPSON secretaria academica 

5 Desktop AMD Athlon 1.0 GHz, 1Gb RAM, 40Gb HD laboratório hardware 

5 Desktop AMD Athlon 1.0 GHz, 1Gb RAM, 40Gb HD laboratório hardware 

1 
Desktop AMD Athlon Dual Core 2.8 GHz, 1 GB 
RAM, 80 HDD, LCD 15 

laboratório hardware 

21 
Desktop AMD Athlon Dual Core 2.8 GHz, 1GB RAM, 
80 HDD 

laboratório 2 

1 
Desktop AMD Semprom 2,0 GHz, 512 MB RAM, 80 
HD 

laboratório hardware 

1 
Desktop AMD Sempron 1.6 GHz, 1 Gb RAM, 40 Gb 
HD 

laboratório hardware 

1 
Desktop Celeron D 2.0 GHz, 512 MB RAM, 40 GB 
HD 

sala professores 

1 
Desktop Celeron D347 2,8 GHz, 2Gb RAM, 40 Gb 
HD 

laboratório hardware 

1 
Desktop Celeron D347 2,8 GHz, 2Gb RAM, 40 Gb 
HD 

biblioteca 

6 Desktop Core 2 Duo 2,8 GHZ, 2 Gb RAM, 160 HD laboratório hardware 

1 Desktop Core 2 Duo 2,8 GHz, 2 Gb RAM, 160 HD biblioteca 

5 Desktop Core 2 Duo 2,8 GHZ, 2 Gb RAM, 160 HD coordenação pedagógica 

21 
Desktop Core i5-2400 2.4 GHz; 4gb RAM; HD 
500gb 

laboratório 1 

20 
Desktop Dual Core de 3 GHz; RAM de 4 GB; HD de 
500 GB 

laboratório gestão 



3 Desktop Intel Core i3 diretoria serviços 

6 Desktop Intel Core i3 biblioteca 

3 
Desktop Intel Pentium Core 2 Duo 2.8 GHz, 2 GB 
RAM, 160 GB HDD 

diretoria serviços 

21 
Desktop Intel Pentium Core 2 Duo 2.8 GHz, 2 GB 
RAM, 160 GB HDD. 

laboratório de hardware 

1 
Desktop Intel Pentium Dual Core 2.8 GHz, 512 MB 
RAM, 80 GB HDD,  

laboratório hardware 

1 
DVD Home Theater co Karaokê LENOXX modelo 
HT-725 

coordenação pedagógica 

1 DVD PLAYER LG laboratório de gestão 

1 DVD PLAYER OMINI secretaria academica 

2 DVD PLAYER PHILIPS diretoria serviços 

1 DVD PLAYER PHILIPS secretaria academica 

1 Escadinha com 02 níveis lab. enfermagem 

4 Esfigmomanômetro adulto lab. enfermagem 

1 Esfigmomanômetro infantil lab. enfermagem 

1 Espelho de parede sala professores 

1 Esqueleto humano lab. enfermagem 

3 Estabilizador ENERMAX biblioteca 

1 Estabilizador ENERMAX secretaria academica 

1 Estabilizador EVOLUTION III biblioteca 

1 Estabilizador FORCELINE secretaria academica 

1 Estabilizador SENCE sala professores 

1 Estabilizador SENCE diretoria serviços 

1 Estabilizador SENCE secretaria academica 

10 Estabilizadores ENERMAX laboratório 1 

21 Estabilizadores ENERMAX laboratório 2 

20 Estabilizadores ENERMAX laboratório 3 

3 Estabilizadores ENERMAX coordenação pedagógica 

3 Estabilizadores ERNEMAX 500VA diretoria serviços 

5 Estabilizadores Forceline laboratório 1 

14 Estabilizadores FORCELINE  laboratório de gestão 

3 Estabilizadores FORCELINE coordenação pedagógica 

4 Estabilizadores FORCELINE 500 VA diretoria serviços 

2 Estabilizadores MAX laboratório 1 

3 Estabilizadores SENSE laboratório 1 

4 Estabilizadores TECFORCE biblioteca 

1 estação de trabalho guarita 

6 Estações de trabalho coordenação pedagógica 

2 Estações de trabalho direção 

12 Estações de trabalho diretoria serviços 

21 Estante com 05 prateleiras de aço biblioteca 

2 Estante de aço com 05 prateleiras sala professores 

1 Estante de aço com 05 prateleiras  almoxarifado 

4 Estantes de aço com 05 prateleiras secretaria academica 

1 Estantes de aço com 05 prateleiras lab. enfermagem 

1 Estasbilizador RAGTECH laboratório 1 

5 Estetoscópio clínico lab. enfermagem 



1 Estufa para esterilização lab. enfermagem 

1 Extintor de incêndio biblioteca 

1 Extintor de incêndio auditorio 

2 Extintores de incêndio guarita 

2 Extintores de insêndio sala professores 

3 Fasímetro Laboratório de eletrônica 

1 Filmadora digital Coordenação Pedagógica 

1 Filmadora digital - Sony HDR CX220 Diretoria de Serviços 

1 Filmadoras SONY direção 

2 Filmadoras SONY Direção de Serviço 

1 Filtro e purificador de água elétrico Copa 

1 Filtro elétrico SOFT (purificador) copa e cozinha 

1 Fogão 04 bocas Copa 

1 Fogão 04 bocas ATLAS copa e cozinha 

1 Fogão industrial almoxarifado 

1 Fogão industrial Cozinha 

7 Fonte de alimentação Laboratório de eletrônica 

7 Fonte de alimentação - Politerm Laboratório de Eletrônica 

2 Forno de microondas Cozinha 

2 Forno de microondas Refeitório 

1 Forno microondas Esmaltec Refeitório 

1 Geladeira duplex  Copa  

1 Geladeira duplex Refeitório 

1 Hamper lab. enfermagem 

1 HUB ENCOR 25 portas coordenação pedagógica 

1 Impressor multifuncional jato de tinta Diretoria 

1 Impressor multifuncional jato de tinta Direção de Serviços 

1 Impressor multifuncional jato de tinta Coordenação Pedagógica 

1 Impressor multifuncional jato de tinta Secretaria Acadêmica 

1 Impressora a laser HP 1320 secretaria academica 

1 Impressora HP Color Laserjet 3600 dn diretoria serviços 

1 Impressora HP Deskjet F4280 direção 

2 Impressora HP LaserJet P3015 secretaria academica 

1 Impressora HP Officejet Pro K8600 direção 

1 Impressora HP OFICEJET Pro K8600 diretoria serviços 

1 Impressora HP PRO K 8600 coordenação pedagógica 

2 Impressora HP PRO K 8600 diretoria serviços 

1 Impressora Jato de tinta multifuncional - HP Diretoria de Serviços 

1 Impressora Jato de tinta multifuncional - HP Secretaria Acadêmica 

1 Impressora Jato de tinta multifuncional - HP Direção 

1 Impressora Jato de tinta multifuncional - HP Coordenação Pedagógica 

1 Impressora Lexmark X642C diretoria serviços 

1 Irrigadore lab. enfermagem 

2 Jarros de alumúnio lab. enfermagem 

1 
Laptop Intel Pentium Core 2 Duo 2.8GHz, 2 GB 
RAM, 160 GB HDD, LCD 14 

direção 

1 Liquidificador industrial - Skymsen Cozinha 



1 Liquidificador Mondial Cozinha 

62 Longarinas de 03 lugares auditorio 

5 Longarinas de 03 lugares 
Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

3 Longarinas de 03 lugares almoxarifado 

1 Manequim infantil lab. enfermagem 

2 Manequins adulto lab. enfermagem 

1 Manômetro de oxigênio lab. enfermagem 

1 Marmita de alumínio lab. enfermagem 

2 Máq. Fotográfica digital Sony diretoria serviços 

1 Máquina de escrever elétrica OLIVETTI almoxarifado 

1 Máquina reprográfica GESTENER almoxarifado 

1 Medidor de glicose ACCU-CHEK ACTIVE lab. enfermagem 

1 Mesa Antivibração OXICAMP 400x400x30mm almoxarifado 

11 Mesa de professor salas de aula 

1 Mesa de professor lab. enfermagem 

1 mesa de reunião retangular auditorio 

1 Mesa do professor laboratório 1 

1 Mesa do professor laboratório 3 

1 Mesa do professor laboratório de gestão 

1 Mesa do professor auditorio 

2 Mesa escolar para cadeirante Almoxarifado 

1 Mesa para computador sala professores 

1 Mesa para computador com gaveta laboratório 1 

1 Mesa para computador com gaveta laboratório 2 

1 Mesa para computador com gaveta laboratório 3 

1 Mesa para professor laboratório 2  

6 Mesa para refeitório com 04 cadeiras acopladas Cantina 

1 Mesa retangular de reunião sala professores 

1 Mesa retangular para reunião direção 

3 Mesas auxiliares de escritório secretaria academica 

6 Mesas Estação de trabalho secretaria academica 

20 Mesas para computadores laboratório 1 

20 Mesas para computadores laboratório 2 

20 Mesas para computadores laboratório 3 

20 Mesas para computadores  laboratório de gestão 

7 Mesas para computadores biblioteca 

20 Mesas para computadores 
Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

1 Mesas redondas de reunião lab. enfermagem 

6 Mesas redondas de reunião biblioteca 

9 Mesas redondas de reunião 
Área de Exposição de 
Trabalhos Inferior 

21 Mesas redondas de reunião 
Área de Exposição de 
Trabalhos Superior 

1 Mesas redondas de reunião Refeitório 

2 Microscópios esterioscópio binocular lab. enfermagem 

1 Mixer de som auditorio 

1 Modelo de braço lab. enfermagem 



1 Modem D-Link DSL-500B direção 

1 Monitor Infoway 14" secretaria academica 

21 Monitor LCD HP - ELITEDESK 800 Laboratório 3 

3 Monitor LCD INFOWAY 17 biblioteca 

1 Monitor LCD INFOWAY 17" coordenação pedagógica 

1 Monitor LG 14” laboratório 1 

1 Monitor LG 14” coordenação pedagógica 

1 Monitor LG 17" laboratório 1 

1 Monitor LG 17" biblioteca 

4 Monitores LCD INFOWAY 17" diretoria serviços 

3 Monitores Infoway 15” laboratório 1 

6 Monitores Infoway 17” laboratório 1 

21 Monitores INFOWAY LCD 15" laboratório 2 

3 Monitores ITAUTEC 17" secretaria academica 

3 Monitores LCD LG 18,5" diretoria serviços 

18 Monitores LCD POSITIVO 17" laboratório de gestão 

3 Monitores LCD POSITIVO 17" coordenação pedagógica 

3 Monitores LINCE 14 laboratório hardware 

3 Monitores PHILIPS 14" laboratório 1 

3 Monitores Positivo 17” laboratório 1 

5 Monitores PROVEW 14" biblioteca 

1 Monitores Sansumg 14” laboratório 1 

1 Multifuncional laser LEXMARK X642Z almoxarifado 

5 Multímetro digital Laboratório de eletrônica 

8 Multímetro digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 

3 Multímetro portátil Laboratório de eletrônica 

3 No break  Servidor 

4 Notebook 
Secretaria Acadêmica e 
Direção de Serviço 

1 Notebook ITAUTEC diretoria serviços 

2 Notebook ITAUTEC secretaria academica 

2 Osciloscópio Laboratório de eletrônica 

5 Osciloscópio analógico Laboratório de eletrônica 

5 Osciloscópio analógico - Politerm Laboratório de Eletrônica 

2 Osciloscópio digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 

1 Papagaio lab. enfermagem 

4 Pinça anatômicas lab. enfermagem 

1 Pinça dente de rato lab. enfermagem 

2 Pinça Kelly / Crile lab. enfermagem 

1 Pinça kocher lab. enfermagem 

1 Processador de alimentos - Phillips Almoxarifado 

1 Projetor multimídia - Sony VPL EX246 Auditório 

1 Quadro branco laboratório 1 

1 Quadro branco laboratório 2 

1 Quadro branco laboratório 3 

1 Quadro branco laboratório de gestão 

1 Quadro branco sala professores 



11 Quadro branco  salas de aula 

1 Quadro branco lab. enfermagem 

2 Quadro branco para aviso biblioteca 

1 Refrigerador Duplex GE copa e cozinha 

1 Refrigerador Eletrolux Refeitório 

1 Retroprojetor GRAFOTEC almoxarifado 

1 Régua antropométrica lab. enfermagem 

1 Roteador wireless Tp-link Coordenação Pedagógica 

1 Router D-Link Wirelles DI-524 direção 

3 Sequêncimetro Digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 

1 Suporte de soro lab. enfermagem 

1 Swicth 24 portas laboratório de gestão 

1 Switch 08 portas biblioteca 

1 Switch Encore 24 portas coordenação pedagógica 

1 Switch Gigabit 24 portas laboratório 3 

1 Switch Gigabit 24 portas  laboratório 1 

1 Switch Gigabit 24 portas laboratório 2 

2 Switch Kaiomy 8 portas diretoria serviços 

3 Tacometro digital Laboratório de eletrônica 

3 Tacômetro digital - Minipa Laboratório de Eletrônica 

1 Tela de projeção auditorio 

1 Tela para projeção com tripé auditorio 

1 Tela para retroprojetor laboratório 1 

1 Tela para retroprojetor laboratório 2 

1 Tela para retroprojetor laboratório 3 

1 Tela para retroprojetor laboratório de gestão 

11 Tela para retroprojetor salas de aula 

9 Telas para projeção almoxarifado 

1 Televisão de LED 55" Auditório 

1 Televisor de LED - LG Sala multimídia 

1 Tesoura reta lab. enfermagem 

1 Torço humano adulto bisexual lab. enfermagem 

1 TV 20" Biblioteca 

6 TV 29 Salas de aula 

1 TV 29" TOSHIBA laboratório de gestão 

1 TV 29" TOSHIBA sala de aula 

2 TV 32" LCD LG  Sala de aula - Almoxarifado 

1 TV 32" LCD LG sala de aula 

1 TV PHILIPS 20" biblioteca 

1 Ventilador refeitorio 

4 Ventilador de coluna 110 V Salas administrativas 

12 Ventilador de parede 110 V Sala de aula 

1 Ventilador de parede 60cm sala professores 

1 Ventilador de parede 60cm direção 

1 Ventilador de parede 60cm guarita 

1 Ventilador de pé biblioteca 



3 Ventiladores de "Pé" Oscilantes secretaria academica 

2 Ventiladores de parede 60cm  laboratório de hardware 

2 Ventiladores de parede 60cm laboratório de gestão 

2 Ventiladores de parede 60cm biblioteca 

2 Ventiladores de parede 60cm coordenação pedagógica 

3 Ventiladores de parede 60cm diretoria serviços 

22 Ventiladores de parede 60cm salas de aula 

12 Ventiladores de parede 60cm almoxarifado 

3 Ventiladores de parede 60cm auditorio 

10 Webcam de segurança interna 
Corredores de áreas 
internas e externas 

1 Webcam NXW 40 NEOX coordenação pedagógica 

  

  

 

 

RECURSOS FINANCEIROS  

 

Recursos Financeiros 

  

Os recursos financeiros utilizados pela Etec Prof. Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel são oriundos de fontes como: 

1. Associação de Pais e Mestres da Etec é constituída de contribuições 
semestrais e anual dos alunos, de forma facultativa e da terceirização de sua 
cantina escolar, representando um percentual anual de 35% dos recursos 
financeiros arrecadados pela Escola.  

2. Verba de adiantamento para despesas miúdas e pronto atendimento recebida 
através do Centro Paula Souza, que representa 40% dos recursos financeiros 
da escola gastos nas prioridades para melhor desenvolvimento das atividades 
escolares.  

3.Verba de adiantamento de despesas para gêneros alimentícios, que 
representa 20% dos recursos financeiros da escola, utilizada para a aquisição 
de frutas, legumes e verduras que são ofertados nas refeições servidas aos 
alunos do Ensino Integral e Técnico. 

4.   Verba de PDDE destinada à escola, representando 5% da arrecadação 
geral da escola.  

  

  

  

 

 



 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  

 

 * V I G I L Â N C I A:  

  

Empresa: DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI  

Nº do Contrato: 277/2013 – Processo: 3878/13 

Vigência do Contrato: 13/09/2013 a 13/09/2018 

Gestor: Siely Ribeiro Santos Bittencourt 

Funcionários:  

Alex Fabiani Guimarães 

Augusto José dos Santos 

Edilson Lopes Noronha 

Fabrício Henrique da Silva  

Gislene Aparecida Caiana 

José Leandro da Silva 

  

  

* L I M P E Z A:  

Empresa: MCS SERVICOS EM GERAL LTDA - ME 

Nº do Contrato: 054/2017 – Processo: 6662/2016 

Vigência do Contrato: 12/06/2017 a 12/09/2018 

Gestor: Siely Ribeiro Santos Bittencourt 

Funcionários: 



Gislane Aparecida de Andrade 

Rosângela Aparecida Oliveira 

Vandernize Pinto de Moraes  

  

OBS.: as datas acima foram consultadas em 21/03/2018 no site: 
http://www.terceirizados.sp.gov.br/terceirizados/ua000100.nsf 

 

  

  

 

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018 

 

 

Denominação: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM 

 

 
Descrição: A Associação de Pais e Mestres (APM) é uma entidade com objetivos sociais e 

educativos, não tendo cargos politico, racial ou religioso e nem finalidades 
lucrativas. 
 
Tem como finalidades: 
- Promover oportunidades de entrosamento dos segmentos da comunidade escolar 
nos eventos escolares e sociais; 
- Representar a comunidade e pais junto a escola; 
- Mobilizar recursos materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola 
na execução de pequenas obras de construção e/ou reforma no prédio escolar; 
- Gerenciar e prestar conta das verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE); 
- Auxiliar a Diretoria de Serviço Administrativo da Escola em melhorias prediais; 
- Apoiar a execução dos projetos contidos no Plano Plurianual de Gestão (PPG) da 
U.E; 
Colaborar com a Direção da escola para atingir os objetivos educacionais 
propostos pela escola; 
- Favorecer o entrosamento entre pais e professores; 
 
Participam professores, demais funcionários, alunos maiores de 18 anos, pais de 
alunos e demais membros da comunidade escolar, eleitos pelos seus pares. Uma 
APM forte reflete-se numa escola estruturada, com mais recursos, maior 
envolvimento da comunidade, qualidade no ensino. 
 
A contribuição financeira para a APM sempre facultativa. No inicio de cada ano 
letivo e nos períodos de rematriculas, sendo fixadas os valores correspondentes 
contribuição da APM e as formas de pagamento dessa contribuição. 
 
Onde empregada a verba administrada pela APM? 
– Manutenção do prédio escolar, no que diz respeito a pintura e melhorias do 
mesmo. 
– Manutenção dos Laboratórios de Informatica e de Gestão. 
– Compra de hardware para manutenção de computadores. 
– Manutenção do Provedor de Servidores de Internet. 
– Disponibilização de Link de Internet para os computadores da Escola. 
– Controle da terceirização da Cantina da Escola. 
– Apoio a eventos realizados na escola como (feiras, workshop, etc) 



– Realiza compras de materiais visando o atendimento das necessidades escolar. 
– Assinatura de Jornais e Revistas para a Biblioteca 
– Compra de livros para a Biblioteca autorizada em reunião de diretorias da APM. 
 
A APM administrada pelos seguintes membros: 
Assembleia Geral – constituição por todos os associados; 
Conselho Deliberativo – constituído por: Diretor da Escola o seu presidente nato, e 
os demais componentes: Professores, Pais de alunos, Alunos maiores de 18 
(dezoito) anos, Servidores Administrativos; 
Diretoria Executiva – constituído por: Diretor Executivo, Vice-diretor Executivo, 
Secretario, Diretor Financeiro, Vice-diretor Financeiro, Diretor Cultural, Diretor de 
Esportes, Diretor Social, Diretor de Patrimônio. Obs. O cargo de Diretor Financeiro 
e os membros do Conselho Fiscal são ocupados por pais de alunos e servidores 
administrativos ou docentes da escola. 
 
Composição da APM para 2018; 
DIRETORIA EXECUTIVA: 
DIRETOR EXECUTIVO: Danilo Luiz da Silva (Docente) – RG 42.170.126-2 
VICE-DIRETOR EXECUTIVO Ronaldo ramalho Malta (Docente) – RG 15.372.727-5 
SECRETARIO: Maria Fernanda Marques Teixeira (Docente) – RG 55.776.784-2 
DIRETOR FINANCEIRO: Ana Cristina Corrêa Bittencourt (Mãe de Aluno) – RG 
26.259.996-X 
VICE-DIRETOR FINANCEIRO José Luis Andrade Carvalho (Docente) – RG 
46.376.798-6 
DIRETOR CULTURAL, ESPORTIVO E SOCIAL: Alison Xavier Ferreira (Docente) – RG 
33.402.477-8 
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Bruno Oliveira de Paula S. Ribeiro (Administrativo) – 
RG 34.146.121-0 
 
CONSELHO DELIBERATIVO: 
PRESIDENTE: Valéria Fernandes da Silva – RG 19.826.367 
MEMBROS: Cristiane Aparecida de Souza (Mãe de Aluno) – RG 28.703.322-3 
Daniel Filipe Barbosa da Silva (Aluno) – RG 47.684.363-7 
Ivani Fernandes Magrini (Associado) – RG 10.380.304 
Andreia de Almeida Pinto Pereira (Docente) – RG 30.499.565-4 
Isamara Pinheiro Souza (Aluna) – RG 43.381.569-3 
Waléria Cristina Machado de Oliveira (Mãe de Aluna) – RG 17.039.127-X 
Wellington Ventura Cotrim (Docente) – RG 25.386.055-6 
Altair de Oliveira Galvão (Docente) – RG 22.734.909-X 
Maurilio José Pereira (Docente) – RG 44.462.212-3 
Felipe Lopes Cavalcante (Docente) – RG M 6966.549 
 
CONSELHO FISCAL: 
PAI: José Carlos de Oliveira – RG 17.630.586-5 
MÃE: Marina Mendes do Prado – RG 20.968.994 
FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO: Ana Elisa Ribeiro Vieira – RG 47.974.639-4 
 
 

 

 

 

 

 
Denominação: COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

 
Descrição: A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção 
da saúde do trabalhador.  
A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados. 
Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles 
designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos 
em voto secreto, do qual participem independente de filiação sindical, 
exclusivamente os empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da 



CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição. 
 
ATRIBUCÕES DA CIPA: 
A CIPA terá por atribuição: 
• identificar os riscos do processo de trabalho;  
• elaborar o mapa de riscos com a participação do maior número de 
trabalhadores; 
• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho; 
• Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 
prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de riscos nos 
locais de trabalho.  
• Realizar periodicamente a verificação nos ambientes e condições de trabalho 
visando identificar as situações que venham a trazer riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores, entre outras. 
 
A instalação e posse da CIPA ocorreu no dia 09/10/2017 e terá 01 (um) ano de 
mandato. 
 
CONSTITUIÇÃO DA CIPA – 09/10/2017: 
Presidente: Ester Carolina Gomes Luiz de Paula - Professora 
Vice-presidente: Valdelice F. Tavares - Professora 
Secretario: Elizabeth Vieira - Professora 
Suplente (vice-presidente): Vania Maria Ribeiro Lopes - Professora 
 
Presidente e secretário são indicados pelo Empregador.  
O vice-presidente e suplente do vice-presidente são membros eleitos pelos 
empregados. 

 

 

 

 

 
Denominação: CONSELHO DE ESCOLA 

 

 
Descrição: O Conselho Escolar (CE) é um conselho de natureza consultiva, fiscalizadora, 

mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, composto por 
membros de todos os seus segmentos (alunos, pais ou representantes de alunos, 
professores, servidores), com a finalidade de auxiliar a gestão democrática da 
Instituição de ensino na qual se encontre instalado. O Conselho Escolar deve ser 
composto por, no minimo, cinco e, no máximo vinte e um conselheiros, conforme 
a quantidade de estudantes da unidade escolar. 
 
 
As principais atribuições do Conselho de Escola são: 
I. Reunir-se, ordinariamente, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, 
por convocação do diretor da escola ou por proposta de, 
no mínimo, um terço de seus membros. 
II. Deliberar sobre: 
a. diretrizes e metas da unidade escolar; 
b. alternativas de solução para problemas de natureza administrativa e 
pedagógica; 
c. projetos de atendimento psicopedagógico e material ao aluno; 
d. programas especiais visando à integração escola-família comunidade; 
e. criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 
f. prioridades para aplicação de recursos da escola e das instituições 
auxiliares; 
g. a designação ou a dispensa do vice-diretor de escola;2 
h. as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, 
servidores e alunos da unidade escolar. 
III. Elaborar: 
a. o calendário e o regimento escolar, observadas as normas do Conselho 
Estadual de Educação e a legislação pertinente; 
b. atas e registrar em livro próprio as decisões tomadas em reunião, 
com a devida clareza, objetiva e fidedigna. 
IV. Divulgar amplamente reuniões com pauta definida para participação 



de todos os atores envolvidos. 
V. Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho 
em face das diretrizes e metas estabelecidas. 
 
Constituição do Conselho Escolar para 2018: 
Presidente: Valeria Fernandes da Silva 
Representante dos Coordenadores : Simone L. Azevedo Gurgel Guida 
Representante orientadora educacional: Ester Carolina G. L. de Paula 
Representante de Direção Acadêmica: José Jorge do Prado 
Representante dos Professores: José Luís A. Carvalho 
Representante de Servidores Técnico-Administrativos: Ana Elisa R. Vieira  
Representante de Pais de Alunos: Roseli Vieira 
Representante dos Alunos: Renata Mª Siqueira 
Representante de alunos egressos : Douglas de Oliveira Leal da Neves 
Representante de Empresário: Carlos Magno Vieira Bastos 
Representante de Órgão de Classe: Patricia Guimarães de Lima 
Representantes de ONGs: Ivani Fernandes Magrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Denominação: GREMIO ESTUDANTIL 

 

 
Descrição: O Grêmio Estudantil - Caminhando para o Futuro, da Etec Prof . Marcos Uchoas 

dos Santos Penchel é uma organização estudantil sem fins lucrativos que 
representa o interesse dos estudantes e também da escola. Ele tem como 
proposito despertar valores cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. 
O Grêmio Estudantil permite que nossos alunos discutam, criem e fortaleçam 
inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como na 
comunidade. O Grêmio é também um importante espaço de aprendizagem. 
cidadania , convivência, responsabilidade, e respeito aos direitos. É importante 
lembrar que o Grêmio Estudantil foi instituído nesta unidade de ensino em 23 de 
setembro de 2014 sendo a gestão atual a quarta a assumir a condução do Grêmio 
Estudantil que tem como objetivos: 
 
Objetivos: 
 
- Contribuir para aumentar as atividades socioeducativas e recreativas na escola;  
- Aumentar a participação dos alunos nas atividades realizadas pela escola; 
- Acompanhar e sempre dar apoio aos projetos da gestão atual; 
- Auxiliar a escola na busca de parceias e colaboradores interno e na comunidade 
que acreditem na proposta pedagógica da escola e colaborem com ela; 
- Buscar a realização de palestras (inclusão social, preconceito, bullying, 
homofobia, entre outras); 
- Incentivo a pratica de esportes através de palestras, aulas, campeonatos 
interclasse entre outros; 
- Apoiar à interação entre os corpos discentes e docentes através da realização de 
reuniões, palestras e eventos organizados pela própria diretoria do Grêmio 
Estudantil; 
 
Composição do Grêmio Estudantil - Caminhando para o Futuro: 
 
Presidente: Izabella Caterine Nogueira da Silva - 2° Etim Eletrônica; 
 
Vice-presidente: Julia Nepomuceno Gonçalves Santos – 3° Etim Eletrônica; 
 
Secretario geral: Railane Bueno Clemente de Jesus 
 
Tesoureiro Geral: Paloma Renata de Melo Souza - 3º Etim Admnistração 
 
1º Tesoureira: Luana Carla Farias dos Santos- 3 ° ETIM de Informática – 3 ° Etim. 
Informática 
 
Diretor Social: Khaviner Hanã Moreira Costa – 1 ° Tec. Administração 
 
Diretor de Imprensa: Maria Eduarda Silva Florêncio – 3º Etim Eletrônica 
 
Diretor de Esporte: João Vitor Yamanaka de Oliveira - 3º Etim Administração; 
 
Diretor de Cultura: Matheus Mattos de Souza e Silva -3 ° Tec. Turismo; 



 
Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Gabriel Peixoto Barbosa - 3° Tec. 
Enfermagem;  
 
OBS: A Atual Gestão do Grêmio Estudantil - 2017/2018 teve sua eleição realizada 
em 29/05/2017 - realizaremos novo pleito eleitoral para elegermos a equipe que 
assumirá a gestão 2018/2019. 

 

 

  

 

MISSÃO 

 

Socializar conhecimento mediante a diversidade dos saberes, na formação profissional, 
empreendendo e inovando; visando excelência tecnológica. 

  

 

VISÃO 

 

Compromisso em socializar conhecimento, ser reconhecido, ser referência regional, 
proporcionando acessibilidade ao mercado de trabalho. 

  

 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS  

 

    A escola situa-se no município de Cachoeira Paulista, vizinho dos 
municípios de Canas, Cruzeiro e Cunha.Cachoeira Paulista se situa a 11 km a 
Sul-Oeste de Cruzeiro a maior cidade nos arredores. Região do Vale do 
Paraíba, quase divisa com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, numa 
localidade com mercado de trabalho restrito, com polo industrial e comercial 
incipiente, porém com relativa proximidade às cidades de Volta Redonda (RJ) 
e São José dos Campos (SP), que possuem um desenvolvimento mais 
significativo. O município, com  cerca de 32.000 habitantes, é voltado para a 
pecuária (atividade desenvolvida sobretudo por pequenos produtores que 
ainda utilizam métodos obsoletos de subsistência), comércio e o turismo; 
neste destaca-se notavelmente a Comunidade Católica Canção Nova / 
Fundação João Paulo II, que tornou-se nos últimos anos, um potencial em 
empregabilidade e oportunidades, diversificadamente na área de serviços 
que variam desde atendimento médico ambulatorial, incluindo exames 
laboratoriais, atendimento fisioterápico e de farmácia, além de atendimento 
médico, psicológico e social; como também educacional, com o Instituto 
Canção Nova, atendendo alunos desde a educação infantil ao ensino 
médio; hoje também a nível universitário com a Faculdade Canção Nova. 
Como a missão da comunidade é evangelizar através dos meios de 
comunicação ( rádio, televisão e web), o alcance da população no país e no 
exterior vem promovendo ampla divulgação do município e com isso gerando 
empregabilidade e crescimento econômico. Na área educacional a 
Comunidade faz parceria com nossa instituição através de estágios, 
participação em eventos e até mesmo inserindo nossos alunos no mercado de 
trabalho nos setores de sua abrangência. Além da Comunidade Canção Nova, 
Cachoeira Paulista também é sede do INPE(Intituto Nacional de Pesquisas 



Espaciais); que proporciona estágio aos nossos alunos e possui amplo 
potencial de empregabilidade. 

 Dados Populacional 

 População Estimada 2017  32.773 

 População 2010   30.091 

 Área da unidade territorial (km²)   287,990 

 Densidade demográfica (hab/km²)  104,49 

 Código do Municipio  3508603 

 Gentílico  cachoeirense

Evolução Populacional 

Ano Cachoeira Paulista São Paulo Brasil 

1991 23.212 31.588.925 146.825.475 

1996 25.234 33.844.339 156.032.944 

2000 27.205 37.032.403 169.799.170 

2007 31.674 39.827.570 183.987.291 

2010 30.091 41.262.199 190.755.799 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, 
Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo 
Demográfico 2010; 

Pirâmide Etária 

Idade Cachoeira Paulista São Paulo Brasil 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres  

0 a 4 anos 1.038 968 1.361.616 1.313.756 7.016.614 6.778.795 

5 a 9 anos 1.017 1.101 1.457.203 1.403.430 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 1.241 1.164 1.687.826 1.637.087 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 1.326 1.128 1.667.482 1.636.426 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 1.288 1.220 1.835.222 1.802.466 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 1.321 1.295 1.881.495 1.908.294 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 1.184 1.310 1.741.346 1.815.101 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 1.076 1.084 1.549.270 1.634.851 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 941 1.076 1.444.230 1.536.444 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 971 1.101 1.308.853 1.444.270 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 927 942 1.149.501 1.286.603 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 748 785 930.303 1.057.688 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 585 634 705.940 831.069 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 398 505 499.180 609.906 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 275 362 371.655 484.550 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 199 309 246.532 354.796 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 126 208 150.452 246.113 668.589 998.311 



85 a 89 anos 68 102 63.558 121.030 310.739 508.702 

90 a 94 anos 16 35 20.758 45.806 114.961 211.589 

95 a 99 anos 4 12 4.534 12.323 31.528 66.804 

Mais de 100 
anos 0 1 917 2.317 7.245 16.987 

ECONOMIA  :  Despesas e Receitas orçamentárias 

Variável Cachoeira Paulista             SãoPaulo                     Brasil   

Receitas               63.718                  131.612.342             461.146.647  

Despesas             54.987                  118.500.293             412.501.044 

  

 EDUCAÇÃO 

Docentes por nível 

Variável Cachoeira Paulista São Paulo Brasil 

Pré-escolar 173 569,69 2.812,32 

Fundamental 320 3.014,94 15.412,47 

Médio 44 1.276,73 5.388,60 

Números de escolas por nível 

Variável Cachoeira Paulista São Paulo Brasil 

Pré-escolar 18 120,78 1.077,91 

Fundamental 27 149,98 1.447,05 

Médio 11 62,91 271,64 

Matrículas por nível 

Variável Cachoeira Paulista São Paulo Brasil 

Pré-escolar 810 10.148,09 47.547,21 

Fundamental 4.417 57.659,03 297.024,98 

Médio 1.326 18.851,07 

  

  

83.768,52 

  

Fonte : Ministério (1)   
  

        Oportunidades: 



      Potencial para empregabilidade voltada ao Turismo Religioso, pela 
expansão ocorrida nesta área na última década no município. 

      Potencial para estágio e empregabilidade na área de hospedagem e 
alimentação. 

      Potencial para Turismo de aventura devido a região sinuosa do Vale do 
Paraíba. 

      Potencial em tecnologia devido a presença do INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisa Espaciais).  

        Ameaças:  

  Proximidade de outros municípios que possuem ETEC(s). 
  Município não é industrializado, dificultando campo de estágio e 

empregabilidade. 

  

 

 

Metas associadas:  

 

-> Redução da Evasão em 50% nos 1° Módulos dos cursos Técnico em Administração e Turismo 
Receptivo 

 

 

 

Projeto: Visita Técnica  

 

Responsável(eis): Alisson Xavier Ferreira  

 

Data de Início: 27/04/2018 

 

Data Final: 27/04/2018 

 

Descrição: 

 

Projeto PPG Noturno – Sede 

IDENTIFICAÇÃO 

  

ETEC PROF MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL                                                    MUNICÍPIO: 
CACHOEIRA PAUILISTA 

  

Professor (a) responsável: Alisson Xavier Ferreira  

  

Título do Projeto: Visita Técnica   



  

A. RESUMO DO PROJETO: Visita Técnica ao Porto de Santos  

  

História 

O marco oficial da inauguração do Porto de Santos é 2 de fevereiro de 1892, quando a então 
Companhia Docas de Santos - CDS, entregou à navegação mundial os primeiros 260 m de cais, na área, 
até hoje denominada, do Valongo. Naquela data, atracou no novo e moderno cais, o vapor "Nasmith", 
de bandeira inglesa.  
 
Com a inauguração, iniciou-se, também, uma nova fase para a vida da cidade, pois os velhos trapiches 
e pontes fincados em terrenos lodosos, foram sendo substituídos por aterros e muralhas de pedra. 
Uma via férrea de bitola de 1,60 m e novos armazéns para guarda de mercadorias, compunham as 
obras do porto organizado nascente, cujo passado longínquo iniciara-se com o feitor Braz Cubas, 
integrante da expedição portuguesa de Martim Afonso de Souza, que chegou ao Brasil em janeiro de 
1531.  
 
Foi de Braz Cubas a ideia de transferir o porto da baía de Santos para o seu interior, em águas 
protegidas, inclusive do ataque de piratas, contumazes visitantes e saqueadores do povoado.  
 
Escolhido o sítio denominado Enguaguaçu, no acesso do canal de Bertioga, logo se formou um 
povoado, motivo para a construção de uma capela e de um hospital, cujas obras se concluíram em 
1543. O hospital recebeu o nome de Casa da Misericórdia de Todos os Santos. Em 1546, o povoado foi 
elevado à condição de Vila do Porto de Santos. Em 1550 instalou-se a Alfândega.  
 
Por mais de três séculos e meio, o Porto de Santos, embora tivesse crescido, manteve-se em padrões 
estáveis, com o mínimo de mecanização e muita exigência de trabalho físico. Além disso, as condições 
de higiene e salubridade do porto e da cidade resultaram altamente comprometidas, propiciando o 
aparecimento de doenças de caráter epidêmico.  
 
O início da operação, em 1867, da São Paulo Railway, ligando, por via ferroviária, a região da Baixada 
Santista ao Planalto, envolvendo o estuário, melhorou substancialmente o sistema de transportes, 
com estímulo ao comércio e ao desenvolvimento da cidade e do Estado de S. Paulo.  
 
A cultura do café estendia-se, na ocasião, por todo o Planalto Paulista, atingindo até algumas áreas da 
Baixada Santista, o que pressionava as autoridades para a necessidade de ampliação e modernização 
das instalações portuárias. Afinal, o café poderia ser exportado em maior escala e rapidez.  
 
Em 12 de julho de 1888, pelo Decreto nº 9.979, após concorrência pública, o grupo liderado por 
Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle foi autorizado a construir e explorar, por 39 anos, depois ampliado 
para 90 anos, o Porto de Santos, com base em projeto do engenheiro Sabóia e Silva. Com o objetivo de 
construir o porto, os concessionários constituíram a empresa Gaffrée, Guinle & Cia., com sede no Rio 
de Janeiro, mais tarde transformada em Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos e, em 
seguida, em Companhia Docas de Santos.  
 
Inaugurado em 1892, o porto não parou de se expandir, atravessando todos os ciclos de crescimento 
econômico do país, aparecimento e desaparecimento de tipos de carga, até chegar ao período atual 
de amplo uso dos contêineres. Açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos cítricos, soja, 



veículos, granéis líquidos diversos, em milhões de quilos, têm feito o cotidiano do porto, que já 
movimentou mais de l (um) bilhão de toneladas de cargas diversas, desde 1892, até hoje.  
 
Em 1980, com o término do período legal de concessão da exploração do porto pela Companhia Docas 
de Santos, o Governo Federal criou a Companhia Docas do Estado de S. Paulo-Codesp, empresa de 
economia mista, de capital majoritário da União.  
 
Em 2013, o Porto de Santos superou a marca dos 114 milhões de toneladas movimentadas, 
antecipando em um ano a projeção base para 2014 que era a movimentação de 112,6 milhões de 
toneladas. 

  

  

  

  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

Objetivo Geral: 

  

Atribuições  

· refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e 
função na estrutura produtiva;  

  

  

Objetivos Específicos: 

  

Promover aos alunos e visitas técnicas. 

Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;  

Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das 
estratégias das empresas;   



  

  

C. META (S) DO PROJETO: 

  

Fazer com que o profissional adote postura ética na execução da rotina administrativa, na 
elaboração do planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e 
mercadológicos. Realizar atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando 
ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas 
atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de 
preservação ambiental.  

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO   

  

A justificativa do projeto se dá nas atribuições e responsabilidades 

  

·         Elaborar relatórios gerenciais.  

·         Controlar orçamentos e fluxos financeiros.  

·         Analisar índices de produtividade.  

·         Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.  

·         Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento 
empresarial.  

·         Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.  

·         Aplicar conhecimentos sobre tecnologia ambiental.  

·         Aplicar técnicas de negociação.  

·         Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.  

·         Comunicar-se em língua Portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.  

·         Elaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com a 
legislação vigente.  

·         Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.  

·          Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de 
custo e de impactos ambientais.  



·         Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho  

  

  

E. METODOLOGIA(S) 

  

  A visita técnica foi dívida em duas etapas. Na primeira etapa ocorreu uma apresentação 
por parte das pessoas que iriam conduzir a visita, demonstrando as configurações das 
instalações, rotinas operacionais diárias, semanais e mensais, bem como, o sistema de 
proteção contra incêndio e o sistema de qualidade ISO e suas particularidades. 

A segunda etapa consistiu na participação efetiva dos alunos, conhecendo a fábrica da 
empresa Natura, operação e outras rotinas, como coleta de leituras para confirmação de 
dados e fabricação de Produtos. 

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

ATIVIDADES  PERÍODOS 

Apresentação e das instalações, rotinas operacionais 27/04/2018  

Fazer com que o profissional adote postura ética na execução da rotina administrativa, 
na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros 
e mercadológicos 

27/04/2018 

Desenvolver competências na prática 27/04/2018 

  

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

  

O Resultado esperado foi a visão dos alunos sobre gerenciamento de empresas, visão de valores de 
empresarias, motivação dos alunos  

  

  
      



 

H. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) DE CURSO 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

     

 

I. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

  

O presente projeto atende a meta proposta. 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

 

     

  

J.PARECER DO(A) DIRETOR(A) 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

 

Metas associadas:  

 

-> Aumentar , até 2019, em 50% do número de parcerias com instituições públicas e privadas 

 

 

 

Projeto: 
“Práticas Interdisciplinares em 
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Data Final: 11/07/2018 

 

Descrição: 

 

  

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL        

  MUNICÍPIO – CACHOEIRA PAULISTA – SP  

Curso: Técnico em Enfermagem  

Professor (a) Responsável: Maria Luiza Mendonça Azevedo 



Participantes: Valdelice, Fabiano, Ester e Simone  

Título do Projeto: “Práticas Interdisciplinares em Monitoria de Enfermagem” 

  

A. RESUMO DO PROJETO:   

O presente projeto será desenvolvido no decorrer no ano letivo de 2018. O 

exercício da monitoria oportuniza um aprofundamento de conteúdos ao exigir do 

aluno-monitor uma pesquisa constante e permite desenvolvimento de sua 

oratória; além de ser uma ótima oportunidade de aproximação com o cenário da 

docência, bem como de crescimento pessoal e profissional, visto que há um 

enriquecimento do seu currículo.  As atividades realizadas no laboratório 

ocorreram de duas formas: na primeira, ocorre o acompanhamento pelos 

monitores, juntamente com os professores, das aulas práticas da disciplina e na 

segunda, os monitores realizam as atividades de orientação aos alunos que 

procuravam o laboratório, em horários diferentes aos das aulas, para exercitar e 

esclarecer as dúvidas acerca dos assuntos discutidos em sala de aula. A 

monitoria é uma atividade que exige comprometimento e responsabilidade e a 

possibilidade de ajudar e compartilhar o saber são uma das melhores formas 

para solidificar e aumentar o mesmo, contribuindo para a formação de 

profissionais cada vez mais capacitados e comprometidos. 

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

Objetivo Geral: 

Estimular o envolvimento do aluno no processo ensino aprendizagem teórico 

prático, assim como, a interdisciplinaridade e valorização do curso, para que se 

devolvam de uma forma completa o plano pedagógico e Competências e 

Habilidades.  

Objetivos Específicos: 



Desenvolver no aluno a percepção e a prática das habilidades e competências 

desenvolvidas no curso; 

Dinamizar o processo ensino-aprendizagem e a utilização de novas estratégias 

didático-pedagógicas, com a contribuição do monitor; 

Estimular, observar e mediar, situações de aprendizagem significativa; 

  

C. Metas(S) do Projeto: 

  

O presente projeto visa atender a proposta especifica, a fim de evitar a evasão 

escolar; 

Melhorar a interdisciplinaridade e relacionamento interpessoal; 

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO  

  

Desta forma, justifica-se o projeto para o ano de 2018 na realização de  ações 

diversificadas e inovadoras, ao Curso Técnico em Enfermagem, incentivando o 

planejamento, elaboração  e execução de atividades extra classe onde alunos que 

já tiveram contato com  a disciplina de Semiotécnica, auxiliem e orientem os alunos 

nas técnicas aprendidas em aula, para auxílio aos alunos com lacunas de 

aprendizagem ou para aprimorar as técnicas aprendidas, com  ações 

participativas  melhorando o  aproveitamento dos conteúdos e auxiliando na busca 

de recursos  para diminuir a evasão dos alunos, e envolvimento com as técnicas 

que deverão executar no  decorrer do curso. 

  

  



E. METODOLOGIA(S) 

 Os alunos serão convidados de acordo com seu desenvolvimento global 

satisfatório apresentado no semestre anterior, após interesse serão definidos os 

horários e regras da monitoria. 

O desenvolvimento das competências e habilidades será através das ações 

práticas realizadas, com observação direta dos professores responsáveis e 

participantes. 

O acompanhamento e gerenciamento do projeto irá ocorrer de forma sistematizada, 

continuamente, com registros em caderno especifico do projeto na coordenação de 

curso, que evidenciem cada etapa do trabalho e a socialização dos resultados 

previstos. 

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

  PERÍODOS 

1.º Semestre/2018   

Apresentação aos docentes de enfermagem o projeto de Monitoria em 
Reunião de Curso 

19/03/2018 

Apresentação do projeto aos alunos do Curso de Enfermagem   03/2018 

Realização de Reunião com os alunos monitores 03/2018 

Realização da Monitoria em Laboratório de Enfermagem 
03/2018 a 

06/07/2018 
Feedback através de realização de questionários aos alunos participantes 
sobre as perspectivas do projeto executado 10/07/2018 
Apresentação aos docentes dos resultados do projeto. 

  11/07/2018 

2.º Semestre/2018   
Apresentação aos docentes de enfermagem o projeto de Monitoria em 
Reunião de Curso Á definir 

Apresentação do projeto aos alunos do Curso de Enfermagem   Á definir 

Realização de Reunião com os alunos monitores Á definir 

Realização da Monitoria em Laboratório de Enfermagem Á definir 

Feedback através de realização de questionários aos alunos participantes 
sobre as perspectivas do projeto executado 

Á definir 

Apresentação aos docentes dos resultados do projeto. 
Á definir 



  

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

  

  

- Realização de questionário com perguntas fechadas aos alunos e docentes; 

- Desenvolvimento do aluno através da prática das habilidades e competências 

aprendidas e desenvolvidas no curso, assim como, o envolvimento no processo ensino 

aprendizagem teórico prático. 

- Incentivar os alunos na participação com docentes em projetos visando ensino – 
aprendizagem. 

  

  

  

  

I. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

H. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) DE CURSO 

  



  

  

   

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

J.PARECER DO(A) DIRETOR(A) 

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

Metas associadas:  

 

-> Promover práticas interdisciplinares de ensino, atingindo em 100% a unidade escolar 

 

 

 

Projeto: 
Assédio moral. 
Diga não! 

 

Responsável(eis): 
Wellington V. 
Cotrim 

 

Data de Início: 01/04/2018 

 

Data Final: 11/07/2018 

 

Descrição: 

 

Projeto Interdisciplinar – Coordenador de Classe Descentralizada 

Wellington V. Cotrin  

  

  

Projeto interdisciplinar: Descentralizada, 3º módulo de Recursos Humanos e 

Sede, 1º modulo de Turismo Receptivo e 1º modulo de Administração. 

Título: Assédio moral. Diga não! 

Objetivo: Conscientizar alunos e comunidade da importância do conhecimento 

em relação aos Direitos Humanos, Assédio Moral, Ética, Respeito e Cidadania. 



Justificativa: A partir de um TCC cujo o tema é “ Assédio Moral no Ambiente de 

Trabalho”, despertou-se nos alunos o interesse em ampliar o projeto extraclasse, 

isto é levando o mesmo até a comunidade. 

A importância deste projeto passa pela conscientização, socialização e 

integração, da escola, família e comunidade em relação aos Direitos Humanos 

e ao Assédio Moral que tem atingido com frequência os ambientes de trabalho, 

escolares e em alguns casos os lares.  

Metodologia: Este projeto acontecerá em parceria com o Centro de Referência 

da Assistência Social de Silveiras e Policia Militar do Estado de São Paulo Policia 

Civil do Estado de São Paulo, que se disponibilizaram em nos apoiar neste 

projeto devido a relevância do tema. Este evento acontecerá em nossa U.E. 

Descentralizada no mês de abril, sendo que toda comunidade escolar receberá 

a Família Silveirense para: ouvir, debater e propor ações que promovam a 

cidadania e o respeito na comunidade. 

  

   

  

ITEM 

  

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

  

RESPONSÁVEL 

  

DATA 

01 Reunião de elaboração do projeto Wellington Ventura 

Cotrim e Alunos 

representantes do 

TCC 

01/04/2018 

02 Convite e confirmação do 

CRAS, PM e Policia Civil 

Wellington 

Ventura Cotrim e 

Wagner Rosa de 

Oliveira 

26/04/2018 

03 Início da divulgação do evento Wellington 

Ventura Cotrim e 

Wagner Rosa de 

Oliveira 

30/04/2018 



04 Realização do evento Wellington 

Ventura Cotrim e 

Wagner Rosa de 

Oliveira 

27/04/2018 

05 Avaliação do evento Wellington 

Ventura Cotrim 

30/04/2018 

06 Socialização do evento na Sede 

em Cachoeira Paulista 

Wellington 

Ventura Cotrim e 

Ester Carolina 

Gomes Luiz de 

Paula(Orientadora 

Educacional) 

11/07/2018 

  

Resultados Esperados: Atingir 100% dos alunos de Recursos Humanos, 

presença de 20 alunos egressos da Descentralizada. Estreitamento e 

aproximação da população Silveirense com a Escola, Policia Militar e Policia 

Civil. Disseminação de informações sobre direitos do cidadão, como e onde 

procurar ajuda e procedimentos a serem tomados no caso de Assédio Moral para 

no mínimo 10% da população Silveirense. 

  

 

Metas associadas:  

 

-> Aumentar , até 2019, em 50% do numero de parcerias com instituições publicas e privadas 

 

 

 

Projeto: Conhecendo 
minha cidade 

 

Responsável(eis): Fábio Michel de 
Oliveira Martins 

 

Data de Início: 01/04/2018 

 

Data Final: 30/06/2018 

 

Descrição: 

 



 

______________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

  

  

  

  

Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel - Cachoeira Paulista - SP 

  

  

Projeto: Conhecendo minha cidade 

  

  

Autoria: Professor Fábio Michel de Oliveira Martins 

  

  

Município: Cachoeira Paulista - SP  

  

  

  

Resumo do Projeto: 

  

O presente projeto visa fazer com que o aluno do curso de turismo, antes de 
conhecer outros destinos turísticos, conheçam sua própria cidade através dos recursos 



turísticos já existentes no município de Cachoeira Paulista para que em conjunto com a 
comunidade possam utilizar e obter renda com a atividade turística. 

  

  

Objetivos do Projeto: 

  

Objetivo Geral: 

  

Despertar a valorização e o reconhecimento da comunidade cachoeirense sobre a 
importância de preservar o patrimônio histórico, artístico, cultural e geográfico da cidade 
de Cachoeira Paulista. 

  

  

Objetivo Específico: 

  

Implementar visitas técnicas para os alunos do curso de turismo nos recursos 
turísticos da cidade por meio de visitação “City Tour By Night” em horários noturnos e 
em dias predeterminados, agendados com os professores da Etec e com propósitos 
didático-pedagógico. 

  

  

Metas do Projeto:  

  

Atingir o maior número de pessoas do curso de turismo e comunidade escolar da 
Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, alunos, professores e, demais cursos como 
administração e enfermagem, integrando todos de modo interdisciplinar de forma que 
todos possam contribuir com seus conhecimentos técnicos. Em um primeiro momento 
somente o curso de turismo iniciará o projeto na catalogação e elaboração de roteiros e 
num segundo momento os cursos de administração poderá auxiliar as pousadas na gestão 
empresarial e de atrativos e o curso de enfermagem acompanhará na prestação de 
prevenção de acidentes e primeiros socorros. 



   

  

Justificativa do Projeto: 

  

O presente projeto se justifica pelo fato de aproveitar os recursos turísticos 
existentes e desenvolver a atratividade para compor uma cidade em harmonia com o 
desenvolvimento do turismo e consequentemente no estimulo a geração de renda e 
emprego para os locais. 

  

  

Metodologia do Projeto:  

  

Fazer um levantamento em conjunto com os alunos dos recursos turísticos 
existentes na cidade, desenvolver uma pesquisa qualitativa e quantitativa para saber a 
percepção do morador sobre o conhecimento dos recursos turísticos e posteriormente 
elaborar uma visita piloto nos roteiros preestabelecidos. 

  

  

Cronograma do Projeto: (Ações / Semana / Mês) 

  

         Levantamento com os alunos sobre os recursos turísticos / 1 a 10 / Abril. 

         Desenvolver uma pesquisa percepção do morador / 15 a 30 / Abril. 

         Elaborar um roteiro piloto / 01 a 15 / Maio. 

         Realizar visita técnica piloto / 16 a 30 / maio. 

         Inserção dos cursos de administração e enfermagem / 01 a 15 / Junho. 

         Acompanhamento dos alunos em visitas noturnas / 16 a 30/ junho. 

  

  



Resultados Esperados: 

  

Reduzir os índices de evasão dos cursos técnicos de administração, enfermagem 
e, em especial o curso de turismo, no qual os alunos possam ter uma perspectiva de renda 
e emprego juntamente com o desenvolvimento econômico sustentável turístico do 
município e, desta forma este possa se consolidar como um centro urbano histórico, 
cultural e religioso de visitação além da Canção Nova.  

 

Metas associadas:  

 

-> Aumentar , até 2019, em 50% do numero de parcerias com instituições publicas e privadas 

 

 

 

Projeto: 

“Vivendo com 
Ética e 
socializando 
Valores” 

 

Responsável(eis): 

Ester Carolina 
Gomes Luiz de 
Paula /Vania 
Maira R. Lopes  

 

Data de Início: 21/03/2018 

 

Data Final: 15/12/2018 

 

Descrição: 

 

  
Projeto Interdisciplinar – Orientador Educacional 

  
Meta envolvida: Redução da Evasão em 50% nos 1° Módulos dos cursos Técnico em 
Administração e Turismo Receptivo, aumentar a em pelo menos 70% a integração e a 
socialização entre todos os alunos envolvidos. 
  
Cursos: 1º Técnico de Turismo e 1º Técnico em Administração. As séries iniciais dos 
Etim (s): de Informática, Etim de Administração e Etim de Eletrônica. 
  
Projeto Interdisciplinar: Envolvendo os alunos e professores das séries iniciais dos Etim 
(s): de Informática, Etim de Administração e Etim de Eletrônica e dos cursos Técnicos 
regulares de Administração e Turismo Receptivo. 
  
Título: “Vivendo com Ética e socializando Valores” 
  
Objetivo: Vivenciar valores, aplicando na prática de situações do cotidiano da escola, da 
família e da comunidade, um olhar crítico e ético, que permita a tomada de decisões a fim 
de promover plenamente a cidadania. 
  



Justificativa: Os adolescentes, muitas vezes, possuem uma visão distorcida sobre limites, 
valores e direitos de cada um dentro da sociedade. O hábito do ouvir e de conversar, que 
transmite a transmissão de valores necessários para uma convivência social, tem sido, 
substituído por telas de celulares ou computadores. Com isso, valores entram em declínio 
e a sociedade torna-se um lugar de convívio difícil e desalentador. No entanto, os valores 
morais, éticos e cidadania precisam ser enfatizados pela família e pela escola, a fim de 
promover um suporte especial aos nossos jovens. Sabemos que os conflitos sociais são 
geradores de evasão escolar e esta realidade tem que ser trabalhada de forma consciente 
e pedagógicamente com metodologias ativas. 
            Diante do exposto é de uma relevância única e primordial exercer a ética e a 
cidadania na escola, desse modo, este projeto pedagógico é de grande importância não 
somente para docentes e estudantes, mas para toda a comunidade escolar, família e 
sociedade. 
  
Metodologia: A aplicação de ações que nos façam alcançar as metas estabelecidas dentro 
dos objetivos supracitados será mediada dentro das disciplinas em consonância aos 
conteúdos, embora sejam também realizadas ações interdisciplinares, a fim de envolver 
os estudantes em atividades que o permita observar na prática e com um olhar 
multidimensional para os princípios éticos necessários para conviver de forma cidadã no 
meio social. Este projeto acontecerá de forma organizada e orientada pelas docentes 
mediadoras do projeto e de acordo com o calendário apresentado neste projeto. 
Acontecerão reuniões com os representantes discentes, levantamento das questões éticas 
que mais afligem os alunos e a partir daí as ações serão elaboradas, desenvolvidas e 
acompanhadas pelas docentes orientadoras. 
Cronograma: 
  

Atividade Responsável Data 

  

Check-list 

Reunião de Planejamento do 
Projeto 

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/03/2018 

  

Varal da Ética Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

25/04/2018 

  

Palavras mágicas com o mural da 
convivência 

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

30/05/2018 

  

Teatro Vivenciando e ensinando 
valores- 

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/06/2018 

  

  

A ética na leitura e na redação; 

Concurso de Poesias 

  

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/07/2018 

  



Exposição sobre Direitos Humanos 
–Parceria Descentralizada de 

Silveiras 

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/08/2018 

  

Palestras no dia da Paz Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/09/2018 

  

Ética e Cidadania na internet: 
código de conduta 

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/10/2018 

  

Cinéticos – filmes comportamentais Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

21/11/2018 

  

  

Concurso do Rap da cidadania 

Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

  

 05/12/2018 

  

Avaliação do Projeto Ester Carolina/Vania 
Lopes 

  

15/12/2018  

  

  
Resultados Esperados: 
  Redução da evasão escolar em 50% nos cursos envolvidos no ano letivo de 2018; 
   Aumentar em pelo menos 70% as metodologias ativas voltadas para a ética as 

séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim de Administração e Etim de 
Eletrônica. e cidadania na escola, família e na comunidade. 

  Melhoria das relações sociais e éticas em todo o ambiente escolar. 
  
  
  
Professores responsáveis: 
  
 Ester Carolina Gomes Luiz de Paula – Orientadora Educacional e Docente do Curso 
Técnico de Enfermagem. 
Vania Maira R. Lopes – Coordenadora do Etim e Docente do Etim – História, Ética e 
Cidadania Organizacional. 

 

Metas associadas:  

 

-> Redução da Evasão em 50% nos 1° Módulos dos cursos Técnico em Administração e Turismo 
Receptivo 

 

 

 

Projeto: 
Portas Abertas 
para o 
Conhecimento  

 



Responsável(eis): 
Simone L. 
Azevedo G. 
Guida 

 

Data de Início: 15/02/2018 

 

Data Final: 20/06/2018 

 

Descrição: 

 

PROJETO – PORTAS ABERTAS PARA O CONHECIMENTO  

Pode ser também: WORKSHOP PARA O CONHECIMENTO 

  

IDENTIFICAÇÃO: Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel – Cachoeira 
Paulista – SP 

Cursos dos Eixos Tecnológicos Envolvidos: Ambiente, Saúde e Segurança; 
Controle e Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação e 
Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

Professora Responsável da ETEC: Simone Leite Azevedo Gurgel Guida 

Participantes: Professores e Alunos da Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel  

Título do Projeto: Portas Abertas para o Conhecimento  

  

A.   RESUMO DO PROJETO: O presente projeto destina-se a divulgar para a 
comunidade interna e externa os projetos desenvolvidos nos Cursos dos Eixos 
Tecnológicos acima citados. Durante o presente semestre serão trabalhados e 
praticados projetos para exposição nos dias 05/05/18 e 16/06/18 (para o segundo 
semestre serão estudadas novas data), sendo eles:  

1.      Empreendendo na prática:  Desenvolvimento do projeto, cujos 
protagonistas são os alunos das 1ªs., 2ªs. e 3ªs. séries e Professores dos 
Cursos Técnicos Integrados ao Médio – ETIM Administração, Eletrônica e 
Informática.   

2.      Matemática Saudável: Sob a responsabilidade dos Professores e dos 
alunos da 3ª série do ETIM Administração e dos alunos do 1º módulo do 
Curso Técnico em Enfermagem. 

3.      Sexualidade na Adolescência:  Projeto com o envolvimento dos 
Professores, alunos das 1ªs. séries dos Cursos Técnicos Integrados ao 



Médio – ETIM Administração, Eletrônica e Informática e alunos 2º e 4º 
módulos do Curso Técnico em Enfermagem. 

4.      Contando Histórias: Desenvolvimento do projeto, cujos protagonistas são 
os alunos das 1ªs., 2ªs. e 3ªs. séries dos Cursos Técnicos Integrados ao 
Médio – ETIM Administração, Eletrônica e Informática, sob a orientação da 
Professora de Língua Portuguesa, Patrícia Regina Neves e da Orientadora 
Educacional, Professora Ester Luiz. 

5.      Logística: PEPS e VEPS Medicamentos: Projeto a ser desenvolvido pelos 
Professores e alunos dos Cursos Técnicos em Administração, Enfermagem, 
Recursos Humanos e Turismo. 

6.      Equilíbrio e Saúde por meio de um Cardápio: Projeto a ser desenvolvido 
pelos Professores e alunos dos Cursos Técnicos em Administração, 
Enfermagem e Turismo. 

  

  

B.   OBJETIVO(S) DO PROJETO:  

  

Objetivo Geral:  

         Propiciar por meio dos projetos e exposição dos mesmos a minimização 
da evasão escolar. 

  

      Objetivos Específicos: 

         Desenvolver projetos interdisciplinares onde o aluno possa vivenciar na 
prática as teorias estudadas em sala de aula; 

         Apresentar a escola tanto a parte física como a intelectual à comunidade 
externa; 

         Proporcionar aos envolvidos no processo ensino e aprendizagem o 
sentimento de pertencimento ao meio acadêmico. 

  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

  



         Diminuir a evasão escolar em 50%; 

         Expor 100% dos trabalhos interdisciplinares e multidisciplinares à comunidade 
interna e externa da Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

  

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO  

  

A exposição de trabalhos interdisciplinares e multidisciplinares corroboram para que 
os alunos dos vários Cursos ministrados na Etec Professor Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel, possam colocar em prática as competências e habilidades 
esperadas em cada componente curricular trabalhado, assim como a formação 
social e intelectual do indivíduo e também, que os alunos possam inteirarem-se das 
exigências do mercado de trabalho atual. Por outro lado, demonstrar à comunidade 
externa a parte física e pedagógica da escola. 

  

E. METODOLOGIA(S) 

  

         Realizar a prática das habilidades adquiridas durante o pré, transevento e pós 
evento; 

     Fazer anotações relevantes para futura discussão nas aulas ligadas a cada 
projeto; 

         Interagir (alunos) com a comunidade interna e externa da Etec Professor Marcos 
Uchôas dos Santos Penchel; 

         Realizar por meio estatísticos a participação da comunidade externa. 

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

ATIVIDADES  PERÍODOS 

Verificar com cada Coordenador de Curso o andamento dos 
projetos 

15/02 a 31/03/18 

Orientar e apoiar os envolvidos nos Projetos a serem 
desenvolvidos nos Cursos 

02 a 30/04/18 



Preparação do evento pela Coordenação Pedagógica, 
Orientação Educacional, Coordenadores de Curso, 
Professores e alunos da Etec. 

02 a 04/05/18 

Exposição dos Projetos desenvolvidos 05/05/18 

Reunião com os Coordenadores dos Cursos para o feedback 
do evento. 

09/05/18 

Verificar com cada Coordenador de Curso o andamento dos 
projetos 

07 a 31/06/18 

Orientar e apoiar os envolvidos nos Projetos a serem 
desenvolvidos nos Cursos 

01 a 12/06/18 

Preparação do evento pela Coordenação Pedagógica, 
Orientação Educacional, Coordenadores de Curso, 
Professores e alunos da Etec. 

13 a 15/06/18 

Exposição dos Projetos desenvolvidos 16/06/18 

Reunião com os Coordenadores dos Cursos para o 
feedback  e continuidade dos projetos do evento. 

20/06/18 

  

G. RESULTADOS ESPERADOS  

  

Espera-se com este projeto diminuir a evasão em 50% em todos os cursos. 
Também, que os projetos sejam expostos na totalidade de 100%.  

  

  

H. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

I.PARECER DA DIRETORA DA ETEC 

  

  

  



___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Metas associadas:  

 

-> Promover práticas interdisciplinares de ensino, atingindo em 100% a unidade escolar 

 

 

 

Projeto: 
Divulga 
Vestibulinho 

 

Responsável(eis): 

Alisson Xavier 
Ferreira, José 
Luís de Carvalho, 
Vania Lopes 

 

Data de Início: 19/05/2018 

 

Data Final: 20/10/2018 

 

Descrição: 

 

Projeto PPG Noturno – Sede 



IDENTIFICAÇÃO 

  

ETEC PROF MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL                                                    MUNICÍPIO: 
CACHOEIRA PAUILISTA 

  

Professor (a) responsável: Alisson Xavier Ferreira, José Luís de Carvalho, Vania Lopes 

  

Título do Projeto: Divulga Vestibulinho 

  

A.   RESUMO DO PROJETO:  

  

Palestra motivacional para os alunos buscando um melhor desempenho escolar bem como a 
divulgação de nossa escola na comunidade da cidade de Cachoeira Paulista. 

  

  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

Objetivo Geral: 

  

Atribuições 

  

Foco em resultados é o resultado de uma visão clara e objetiva. Saber onde devemos chegar, 
buscar constantemente o melhor caminho. 

  

  

Objetivos Específicos: 



  

Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;  

Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das 
estratégias das empresas;  

  

·         Superação e atitude fazer mais, mostrar disposição de fazer e atingir resultados 
superiores. 

·         Estratégia e ação, estar disposto a encontrar o caminho e saber o que tem que ser feito e 
encontrar como dever ser feito  

·         O poder da influência, buscar pessoas motiva que tenham maior poder de influência. 

  

  

  

B.       META (S) DO PROJETO: 

  

Aumentar a motivação dos nossos alunos, buscando um maior número de inscrições por meio 
de divulgação do Vestibulinho. 

  

  

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO   

  

A justificativa do projeto se dá nas atribuições e responsabilidades 

  

·         Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.  

·         Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.  

·         Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.  



·         Comunicar-se em língua Portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.  

·         Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de 
custo e de impactos ambientais.  

  

  

E. METODOLOGIA(S) 

  

A participação intensa dos participantes através de exercícios e dinâmicas de grupo; elaboração de 
apresentação. A quem se destina: Esta palestra é direcionado para todos os alunos para encantar 
clientes e públicos alvos, seja liderando equipes, apresentando projetos ou produtos, ensinando 
pessoas, fazendo palestras e entrevistas, divulgação do vestinbulinho da Etec Marcos Uchôas dos 
Santos Penchel. 

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

  PERÍODOS 

Apresentação do palestrante, Palestra “ Motivacional “ 19/05/2018 

Apresentação do palestrante, Palestra “ Motivacional “ 20/10/2018 

    

    

  

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

  

O Resultado esperado será aumento da motivação dos nossos alunos, aumento em nossa 
demanda no Vestibulinho. 

      



 

H. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) DE CURSO 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

     

 

I. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

  

O presente projeto atende a meta proposta. 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

 

     

  

J.PARECER DO(A) DIRETOR(A) 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

 

Metas associadas:  

 

-> Elaboração de um plano de divulgação e propaganda do vestibulinho, pelos alunos dos cursos 
de administração e turismo. 

 

 

 

Projeto: 

Workshop: 
Marketing 
Pessoal e as 
Novas 
Competências 
para o 
Administrador 
no Século XXI. 

 

Responsável(eis): 
Elizabeth Vieira e 
Ricardo Meirelles 
Pereira 

 

Data de Início: 16/02/2018 

 

Data Final: 28/05/2018 

 

Descrição: 

 

PROJETO – WORKSHOP ETEC/FACIC 

  



IDENTIFICAÇÃO 

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL – CACHOEIRA 
PAULISTA – SP 

CLASSE DESCENTRALIZADA EMEF ANTÔNIO JOÃO – PIQUETE - SP  

Curso: Administração 

Professores Responsáveis da ETEC: Elizabeth Vieira e Ricardo Meirelles 
Pereira 

Participantes: Professores e Alunos da Etec Classe Descentralizada EMEF 
Antônio João – Piquete   

Título do Projeto: Workshop: Marketing Pessoal e as Novas Competências para 
o Administrador no Século XXI. 

  

  

A.   RESUMO DO PROJETO: O presente projeto destina-se a realização de um 
workshop sobre Marketing Pessoal e as Novas Competências para o 
Administrador no Século XXI. Os alunos do 2º módulo do Curso Técnico em 
Administração da Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel – 
Descentralizada Piquete – EMEF Antônio João, irão apresentar o workshop a 
120 alunos do 7º período do Curso Administração de Empresas da Faculdade 
de Ciências Humanas – FACIC, na cidade de Cruzeiro. O workshop será 
composto de oficinas, apresentação de pré-projetos desenvolvidos pelos 
alunos e debate sobre o tema deste projeto. Esta parceria entre os alunos da 
Etec e alunos da Facic, irá corroborar para o desenvolvimento intelectual dos 
envolvidos no processo ensino e aprendizagem. 

  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

Objetivo Geral:   

  

Interação entre alunos do Curso Técnico em Administração e Bacharelandos do 
Curso Administração de Empresas, dando a perceber o desenvolvimento 
intelectual dos educandos. 



  

Objetivos Específicos: 

         Constatar que as aulas ministradas correspondem às exigências do 
mercado de trabalho; 

         Contribuir com a preparação do evento e  

         Conseguir realizar a interação com os alunos das duas instituições 
educacionais. 

  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

  

         Participação de 90% dos alunos do Curso Técnico em Administração da Etec 
Descentralizada Piquete, no evento Workshop; 

Minimizar a evasão em 50% em relação ao 1º 

 módulo cursado no 2º semestre de 2017. 

  

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO  

  

Este projeto workshop voltado à Administração corrobora para que os alunos do 
Curso Técnico de Administração da Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel – Descentralizada Piquete, possam inteirar-se das exigências do 
mercado de trabalho atual. A interação com alunos bacharelandos pode motivá-
los a seguir uma carreira na área de Administração. Além do mais, esta prática 
(oficinas, apresentação de pré-projetos entre outros), a ser apresentada pelos 
futuros técnicos em Administração, será mais um incentivador na permanência 
do aluno no curso. 

  

  



E. METODOLOGIA(S) 

  

         Realizar a prática das habilidades adquiridas durante o pré, transevento e pós 
evento; 

         Fazer anotações relevantes para futura discussão nas aulas de Gestão de 
Pessoas II e de Administração de Marketing; 

         Montagem de oficinas voltadas ao Curso de Administração. 

  

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

ATIVIDADES  PERÍODOS 

Orientação para a realização de projetos a serem apresentados 
no workshop. 

16/02 a 
28/03/18 

Orientação para a realização de oficinas a serem apresentadas 
no workshop.  

16/02 a 
28/03/18 

Treinamento da postura profissional e intelectual dos envolvidos 
neste projeto 

04 a 
20/04/18 

Confecção de flyers e banners 
11 a 

27/04/18 

Realização do Workshop: Marketing Pessoal e as Novas 
Competências para o Administrador no Século XXI. 

28/05/18 

  

G. RESULTADOS ESPERADOS  

  

Espera-se com este projeto a participação de 90% dos alunos do Curso Técnico em 
Administração da Etec Decentralizada Piquete, no evento “Workshop” e uma 
redução da evasão em 50% em relação ao 1º 

 módulo cursado no 2º semestre de 2017. 

  

  

 



H. PARECER DA COORDENADORA DA CLASSE DESCENTRALIZADA PIQUETE: 

  

É um projeto relevante, pois os alunos se preparam para colocar em prática suas 
habilidades durante o pré, transevento e pós evento, sendo que as quais condizem com 
o profissional de administração. 

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

I. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

J. PARECER DA DIRETORA DA ETEC 

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

  

  

  

  

  



  

 

 

Metas associadas:  

 

-> Promover práticas interdisciplinares de ensino, atingindo em 100% a unidade escolar 

 

 

 

Projeto: 

Projeto de 
Coordenação 
Pedagógica - 
2018 

 

Responsável(eis): 
Simone L. 
Azevedo G. 
Guida 

 

Data de Início: 05/02/2018 

 

Data Final: 31/12/2018 

 

Descrição: 

 

Projeto de Gestão Pedagógica - 2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
REQUISITOS 

    

  
Etec (Código e nome da unidade):Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

                                                                Unidade 044 
   

  
Total de HAEs disponíveis para o Coordenador Pedagógico da Etec: 30 HAEs 

   

  

Professor:Simone Leite Azevedo Gurgel Guida                         Nº Matrícula: 
10277 

RG: 25786114-2                                                                              E-mail: 
azevedo.simone2@etec.sp.gov.br         



Titulação                   (  x  ) Graduação Enfermagem 

(  x ) Licenciatura Plena/equivalente em Enfermagem 

(  x ) Especialização Docência em nível médio, técnico e superior em 
Enfermagem 

(    ) Mestrado 
_____________________________
_____________________________
____ 

(     )  Doutorado 
____________________________
____________________________
_____ 

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (      ) não (  x ) sim  

Tempo de experiência docente na Instituição: 15 anos e  11 meses 

Tempo de experiência em suporte pedagógico 03 anos e  07 meses - anexar documentos 
comprobatórios 

  

 

Qualificado no processo de       (     ) 2013       (  x  ) 2014       (     ) 2016              (     ) Não Qualificado 

 

Carga Horária Semanal 2017 

A - Horas-aula (em todas as UEs) 34h/a 

B - Horas Atividade Específicas do Presente Projeto 30h/a 

C - Horas Atividade Específicas Outros Projetos, Coordenador de Curso, 
Responsável Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto). 

00 

D - No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informe a 
quantidade de aulas. 

24 

Total Semanal: (A+B+C-D) 40 

 

OBS: O TOTAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR AS 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. 

  



Se vai deixar aulas para o desenvolvimento do presente projeto, indique nome, categoria e 
número de aulas semanais do(s) professor (es) substituto(s). 

Nome do Docente Categoria Componente 
Curricular que 
irá substituir 

Unidade 
Escolar 

Sede  

Nº de 
Aulas 

Maria Luiza Mendonça Azevedo 

  

  

  

I Ações de 
enfermagem 
em urgência e 
emergência 

044 04 

Maria Luiza Mendonça Azevedo 

  

  

  

I Ações de 
enfermagem 
em urgência e 
emergência 

044 02 

Maria Luiza Mendonça Azevedo 

  

  

I Assistência de 
enfermagem 
em UTI e 
Unidades 
Especializadas 

044 03 

Maria Luiza Mendonça Azevedo 

  

  

I Assistência de 
enfermagem 
em UTI e 
Unidades 
Especializadas 

044 O6 

Nilce Rivello III Ações de 
Saúde e 
Segurança 
Ocupacional 

077 02 

Nilce Rivello III Ações de 
Enfermagem 
em Vigilância 
em Saúde 

077 03 

Tainá Mª M. Amaral I Ações 
Enfermagem 
ao cuidado do 
Idoso 

077 02 

Andressa Mª Marins de Elias Ribeiro I Relações 
Humanas do 
Trabalho 

077 02 

          

OBS: O projeto não poderá ser aprovado se não tiver substituto(s) para as aulas. 

  



  

  

  

  

  

  

Exerce alguma função administrativa (Diretor de Serviços, ATA, etc) no CEETEPS? (    ) 
sim       (  x  ) não 

Qual? ____________________________________________________ 

Local de trabalho: __________________________________________ 

Carga Horária Semanal:_______ 

  

  

  

  

  

Simone Leite Azevedo Gurgel 
Guida                                                                                           Valéria Fernandes da Silva 

Nome e Assinatura do 
Professor                                                                                             Nome e Assinatura do 
Diretor 

 

Projeto de Gestão Pedagógica – 2018 

  

     

  
 Etec (código e nome da unidade) : Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.       Número de professores por curso e período 

  

Curso/ habilitação Manhã Tarde Noite 
Ensino Técnico Integrado ao Médio – ETIM 
ADMINISTRAÇÃO 

11 07   

Ensino Técnico Integrado ao Médio – ETIM 
INFORMÁTICA 

11 07   

Ensino Técnico Integrado ao Médio – ETIM 
ELETRÔNICA 

11 07   

Técnico em Administração     12 

Técnico em Enfermagem 06 05 03 

Técnico em Turismo Receptivo     09 

 2. Coordenação de Curso 

  Eixo/ Curso nº de HAE 
Horário 

Manhã Tarde 

Administração 10 03 02 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 20 12 08 

Enfermagem 14 03 05 

Turismo Receptivo 06   06 

Manutenção de Laboratório 08 03 03 

                                                               Unidade 044 

  
    

  
Professor: Simone Leite Azevedo Gurgel Guida 

  
    

  

 Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas: 

 •Eixo: Saúde, Ambiente e Segurança 

•Componentes Curriculares: Ações de Enfermagem de Vigilância 
Epidemiológica em Saúde; Ações de Enfermagem em Saúde e Segurança 
Ocupacional; Assistência em Saúde Mental; Assistência em Enfermagem em 
Urgência e Emergência; Assistência de Enfemagem em UTI 

  



  

     3. Auxiliares de Instrução Docente 

Eixo/ Curso Quantidade Horário 

Manhã Tarde Noite 

Informação e 
Comunicação / 
Informática 

01 04 04   

          

 4. Número de classes e alunos  

Período Manhã Tarde Noite Integral Total 
Número de classes 09 09 09 09 36 

Número de alunos 360 360 360 360 720 

 5. Número de Laboratórios 

Laboratório Quantidade 

    
Laboratório de Informática  03 

Laboratório de Gestão 01 

Laboratório de Hardware 01 

Laboratório de Enfermagem 01 

      

 6. Proposta de horário de trabalho (não pode ultrapassar 8 horas diárias e deve ter 11 horas de 
intervalo entre um turno e outro – prever atendimento a todos os períodos letivos da U.E.) 

  

Dia da Semana Manhã Tarde Noite 

Segunda-feira                14 H – 19 H   
Terça-feira 07:30 H – 12 H    19 H – 22: 30 H 

Quarta-feira   14 H – 18 H    
Quinta-feira 07:30 H – 13:30 H    19H – 21 H 

Sexta-feira   14H – 19 H   
TOTAL       

 

                                                                                                                            

Nome e Assinatura do Diretor de Serviços Administrativos                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Projeto de Gestão Pedagógica - 2018 

  

  

IDENTIFICAÇÃO 

  

ETEC Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel                            MUNICÍPIO Cachoeira 
Paulista 

  

Professor (a) Responsável: Simone Leite Azevedo Gurgel Guida       nº de HAE 30h/a 

  

Título do Projeto: Projeto de Coordenação Pedagógica - 2018 

  

  

  

  

1. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO: 

         

            Analisando a evasão escolar, observamos que os motivos de desistência dos 
cursos são vários, pois ao ingressar em um curso técnico a expectativa do aluno é 
sua inserção no mercado de trabalho através deste novo aprendizado, e quando 
sua expectativa em relação ao curso não é suprida, a evasão é uma consequência. 
Falta de foco, e ausência de contextualização estão entre as críticas mais 
frequentes. Mas existe também um problema conceitual; um exemplo disso são as 
aulas sem participação dos alunos, que se limitam a ouvir palestras dos 



professores. Percebemos que lacunas de conhecimento trazidas pelo educando , 
pouca diversidade em metodologias por parte dos docentes, pouco conhecimento 
sobre o curso que pretende  fazer e sua área de atuação no mercado, são fatores 
que levam a desistência; além de aspectos externos como ingresso na faculdade, 
complexidade da vida familiar e financeira. Diante desta realidade, baseado na 
análise das Atas de Conselho de Classe e do Banco de Dados CETEC, Observatório 
Escolar identificamos a necessidade de se intensificar as ações previstas nos 
Subsídios para Elaboração dos Projetos de Gestão Pedagógica e Projetos de 
Orientação Educacional objetivando a diminuição da evasão escolar, na busca de 
estratégias para que os alunos dos Cursos Técnico em Administração e Técnico em 
Turismo Receptivo concluam o seu curso. O projeto visa também 
acompanhamento contínuo do processo ensino – aprendizagem no que tange o 
cumprimento do Plano de Trabalho Docente adequando-se as necessidades dos 
alunos, proporcionando o nivelamento dos mesmos e a recuperação contínua. 

            Portanto o projeto justifica-se de modo a reduzir os aspectos  que propiciam a 
evasão escolar. 

             

          Com base na análise de dados dos cursos Técnico em Administração e 
Turismo Receptivo, foram observados os seguintes índices de evasão no ano de 2017, 
conforme demonstram as tabelas abaixo, dos cursos com evasão acima de 20%:  

  

        Administração 

Curso Técnico em Administração 

  
Entrada 1º 

semestre 2017 

Entrada 2º 
semestre 2017 

Perda 
(%) 

1° Módulo 40 32 20 

2° Módulo 24 23 4 

3° Módulo 27 27 0 

  

  

GRÁFICOS: Índice de Perdas por Turma - Ano 2017 

  



 

  

Fonte: Atas dos Conselhos de Classe (Intermediário -2017). 

  

        Turismo Receptivo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Curso Técnico em Turismo Receptivo - 2017 

  
Entrada 1º semestre 

2017 
Entrada 2º semestre 

2017 
Perda 

(%) 

1° Módulo 40 20 50 

2° Módulo 24 19 21 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fonte: Atas dos Conselhos de Classe (Intermediário -2017). 

  

         Conforme mostrado nas tabelas acima o 1º módulo de Administração apresentou 
perda de 20% e o 1º módulo de Turismo receptivo apresentou 50%. 

            Para a redução destes índices pretende-se propor ações diferenciadas para 
as situações problema, desde o nivelamento no início das aulas, recuperação 
continua, num trabalho conjunto com a Coordenação de Curso e apoio do 
professor responsável pela Orientação Educacional.  

  

  

  



  

  

1. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

Objetivo Geral:  

  

 Reduzir 50% a evasão escolar nos Cursos Técnicos Modulares de Administração e 
Turismo Receptivo da Etec Prof. Marcos Uchoas dos Santos Penchel em 2018 
relação a 2017, a partir do monitoramento do processo ensino – aprendizagem, 
compartilhando novas estratégias de ensino junto aos docentes, favorecendo o 
declínio da evasão escolar. 

  

Objetivos específicos: 

  

 Diagnosticar e trabalhar para acertar as lacunas de aprendizagem com práticas 
pedagógicas diversificadas, para reduzir as perdas; 

  

 Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Trabalho Docente, mediante ao 
cronograma proposto, de modo a monitorar aprendizagem, relacionando ao plano 
de curso; 

  

 Desenvolver projetos e boas práticas, palestras com ex-alunos, motivando a 
permanência nos cursos; 

  

 Trabalhar na recuperação continua em conjunto com a Coordenação de Curso e 
apoio do professor responsável pela Orientação Educacional.  

  

  

  



  

1. META(S) DO PROJETO: 

  

                Reduzir em 50% o índice de perda no 1º módulo do curso Técnico em Administração 
e no 1º módulo do Curso Técnico em Turismo Receptivo, no 1º semestre do ano letivo de 
2018, comparado aos índices de 2017. 

  

  

  

  

  

1. METODOLOGIA(S): 

A metodologia a seguir propicia o cumprimento da meta proposta, sendo esta: 

 Trabalhar para reduzir as lacunas de aprendizagem, apoiando os 

professores neste processo; 

 Estimular os coordenadores de curso a organização de visitas técnicas, 

palestras com ex-alunos e profissionais, aproximando a vida acadêmica do 

mercado de trabalho; 

 Promover atividades interdisciplinares e integradoras como metodologia 

de ensino, aprendizagem baseada em projetos, para aquisição de 

habilidades e competências; 

 Acompanhar a organização junto aos coordenadores de curso das visitas 

técnicas às empresas. 

 Organizar atividades de recuperação assim como os instrumentos de 

avaliação diferenciados e acompanhar os registros de recuperação 

Contínua nos Planos de Trabalho e Diários da Classe; 

 Apoiar os processos de vagas remanescentes dos segundos módulos, 

junto à secretaria acadêmica, para possibilitar o ingresso de novos alunos. 



 Acompanhar os projetos definidos no PPG. 

  

E. CRONOGRAMA DO PROJETO 

ATIVIDADES  PERÍODOS 

1º Semestre 2018   

Integração em todos os cursos, esclarecendo os objetivos 
de cada curso, dando ênfase aos ingressantes do Curso 
Técnico em Administração noturno e do Curso Técnico em 
Turismo Receptivo. 15/02 a 02/03 

Trabalhar para reduzir as lacunas de aprendizagem, 
apoiando os professores neste processo. 05/03 a 23/03 

Apoiar os processos de vagas remanescentes dos 
segundos módulos, junto à secretaria acadêmica, para 
possibilitar o ingresso de novos alunos. 25/03 a 13/04 

Auxiliar os Coordenadores de Curso e docentes na elaboração 
de procedimentos Didáticos de Recuperação Contínua, e 
também na organização de Instrumentos de Avaliação 
diversificados. Auxiliar o Orientador Educacional mediante aos 
alunos com progressão parcial.             13/04 a 27/04 

Acompanhamento do conselho intermediário- detectar 
dificuldades de aprendizagem e os processos de recuperação, 
assim como seus registros nas fichas de desempenho individual. 20/04 

Promover atividades interdisciplinares e integradoras como 
metodologia de ensino, aprendizagem baseada em projetos, 
para aquisição de habilidades e competências. 28/04 a 10/05 

Organização e planejamento de visitas técnicas e palestras 
motivacionais voltadas a empregabilidade, atendendo a 
necessidade de cada curso. 11/05 a 25/05 

Acompanhamento no NSA da assiduidade dos alunos. 

25/03 a 13/04 

28/04 a 10/05 

Acompanhar com os Coordenadores de Cursos na verificação e 
registros da compatibilidade do Diário da Classe com o Plano de 
Trabalho Docente, registros na Ficha do Histórico de 
Desempenho Individual do Aluno. 25/05 a 10/06 

Realizar reuniões com os professores nas reuniões de curso, 
para discutir assuntos relativos à metodologia, resultados de 
aprendizagem como os avanços e as dificuldades apresentados 
pelos alunos. 

05/03 a 23/03 

28/04 a 10/05 

10/06 a 21/06 



Realizar acompanhamento junto a Orientação Educacional 
relativo as progressões parciais e acompanhamento individual 
dos alunos mediante situações diversas através da comunicação 
aos pais quando menores e diretamente aos alunos maiores. 22/06 a 06/07 

Acompanhamento do conselho final. 13/07 

Verificação  e acompanhamento da ocorrência de recursos após 
conselho final 04/07 a 12/07 

                                                           2º Semestre 2018   
Integração em todos os cursos, esclarecendo os objetivos de 
cada curso, dando ênfase aos ingressante do Curso Técnico em 
Administração e Enfermagem noturno. 24/07 a 10/08 

Trabalhar para reduzir as lacunas de aprendizagem, apoiando os 
professores neste processo. 13/08 a 31/08 

Apoiar os processos de vagas remanescentes dos segundos 
módulos, junto à secretaria acadêmica, para possibilitar o 
ingresso de novos alunos. 20/08 a 07/09 

Auxiliar os Coordenadores de Curso e docentes na elaboração 
de procedimentos Didáticos de Recuperação Contínua, e 
também na organização de Instrumentos de Avaliação 
diversificados. Auxiliar o Orientador Educacional mediante aos 
alunos com progressão parcial. 31/08 a 15/09 

Acompanhamento do conselho intermediário- detectar 
dificuldades de aprendizagem e os processos de recuperação, 
assim como seus registros nas fichas de desempenho individual. 17/09 

Promover atividades interdisciplinares e integradoras como 
metodologia de ensino, aprendizagem baseada em projetos, 
para aquisição de habilidades e competências. 18/09 a 04/10 

Organização e planejamento de visitas técnicas e palestras 
motivacionais voltadas a empregabilidade, atendendo a 
necessidade de cada curso. 05/10 a 25/10 

Acompanhamento no NSA da assiduidade dos alunos. 

13/08 a 31/08 

18/09 a 04/10 

Acompanhar com os Coordenadores de Cursos na verificação e 
registros da compatibilidade do Diário da Classe com o Plano de 
Trabalho Docente, registros na Ficha do Histórico de 
Desempenho Individual do Aluno. 26/10 a 12/11 

Realizar reuniões com os professores nas reuniões de curso, 
para discutir assuntos relativos à metodologia, resultados de 
aprendizagem como os avanços e as dificuldades apresentados 
pelos alunos. 

13/08 a 31/08 

31/08 a 15/09 

26/10 a 12/11 

Realizar acompanhamento junto a Orientação Educacional 
relativo as progressões parciais e acompanhamento individual 
dos alunos mediante situações diversas através da comunicação 
aos pais quando menores e diretamente aos alunos maiores. 12/11 a 31/11 

Acompanhamento do conselho final. 19/12 



Acompanhamento da divulgação dos resultados finais e análise 
dos pedidos de reconsideração/reclassificação. 

  20/12 a 31/12 

  

  

  

F. RESULTADOS ESPERADOS: 

  

Reduzir em 50% o índice de perda no 1º módulo do curso Técnico em Administração e no 1º módulo do Curso 
Técnico em Turismo Receptivo, no 1º semestre do ano letivo de 2018, comparado aos índices de 2017.

  

  

  

  

                                              Simone Leite Azevedo Gurgel Guida 

                                           Nome e  Assinatura do Professor                                        

  

  

  

  

  

  

G. ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO 
PRESENTE PROJETO, RESPONSABILIZANDO-ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 

  

_____________________,______/______/20_____ 



Local e data 

  

_________________________________________ 

Assinatura do Diretor de Serviços Administrativos 

                                       

  

  

  

H. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR) 

  

O projeto será acompanhado, quinzenalmente nas reuniões da Equipe de Gestão e 
Coordenação, através de uma Planilha de Acompanhamento de Projetos, sugerida pela 
Supervisão Regional. 

  

I. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR SUAS 
CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E DA ESCOLHA DA LINHA DE 
ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



_____________________,______/______/20_____ 

Local e data 

  

  

_________________________________________ 

Assinatura do Diretor 

  

  

Referências para elaboração do Projeto de Gestão do Coordenador de Projetos 
Responsável pela Coordenação Pedagógica: 

  

1-       Regimento Comum das Etecs do CEETEPS; 

2-       Deliberação CEETEPS nº 20, de 160/07/2015; 

3-       Instrução Cetec nº003, de 26/11/2015; 

4-       Indicadores - Banco de Dados Cetec; Resultados da Análise das Atas de 
Conselho de Classe Intermediário ou Final; Observatório Escolar, entre outros; 

5-       Subsídio para Elaboração dos Projetos 2017 de Gestão Pedagógica e 
Orientação e Apoio Educacional; 

6-       Ofício 003/2016 - Cetec 

  

  

período não superior a 15 dias 

  

 

Metas associadas:  

 

-> Redução da Evasão em 50% nos 1° Módulos dos cursos Técnico em Administração e Turismo 
Receptivo 

 

 

 



Projeto: 
“Projeto Mais 
Prática 2018” 

 

Responsável(eis): 

Auxiliar Docente 
João Lourenço e 
Ester Carolina G. 
L de Paula 

 

Data de Início: 03/04/2018 

 

Data Final: 06/07/2018 

 

Descrição: 

 

  

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL        

  MUNICÍPIO – CACHOEIRA PAULISTA – SP  

Curso: Técnico em Informática 

Professor (a) Responsável: Auxiliar Docente João Lourenço e Professora Ester 

Carolina 

Participantes: Auxiliar Docente João Lourenço, Professora Ester Carolina e ex-

alunos voluntários estudantes de curso superior em Tecnologia da 

Informação. 

Título do Projeto: “Projeto Mais Prática 2018” 

  

A. RESUMO DO PROJETO:   

O presente projeto será desenvolvido no primeiro semestre no ano letivo de 2018. Será 

realizada uma oficina no laboratório de Hardware abordando temas da disciplina de 

IMC do curso técnico em Informática como servidores, Linux, redes de computadores 

e segurança de informação. 

Para isso será necessário montar uma estrutura no laboratório de hardware composta 

de rack de redes, switch, cabeamento, 4 máquinas para os alunos e uma para ser o 

servidor, um roteador sem fio e disponibilidade de internet. 

  



B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

  

Objetivo Geral: 

Dar oportunidade aos alunos do curso técnico em informática de participar de 

atividades práticas relacionadas ao conteúdo programado no plano de curso.   

Objetivos Específicos: 

Desenvolver no aluno habilidades técnicas imprescindíveis ao técnico de informática 

Reduzir a evasão do curso por meio da motivação e empoderamento proporcionados 

pelo conhecimento técnico. 

  

  

C. Metas(S) do Projeto: 

  

O presente projeto visa atender a proposta especifica, a fim de evitar a evasão 

escolar, fortalecer o currículo dos alunos por meio de um certificado e experiência 

técnica em um cenário próximo ao real aumentando sua competitividade no mercado. 

  

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO  

  

O curso Técnico em Informática do CEETEPS (Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza) é constituído por 25 disciplinas distribuídas em três módulos 

de seis meses cada. Durante o curso, que pode ser classificado como multidisciplinar 

devido a fragmentação do currículo, diversas áreas da Informática são estudadas 

pelos alunos a fim de que estes estejam aptos a atuar na maioria dos setores de 

empresas que demandam sistemas computacionais. Devido a esta estrutura 

pedagógica, algumas disciplinas dispõem de pouco tempo para demonstrações 



práticas e isto ainda pode ser agravado quando a quantidade de alunos é inapropriada 

para garantir sua participação na aula. 

Considerando a importância das aulas práticas no processo de aprendizagem, 

acreditamos haver na escola a necessidade de que se proporcionem atividades de 

prática de laboratório aos alunos com foco nas suas principais dificuldades e 

relacionadas aos planos de curso. 

  

  

  

E. METODOLOGIA(S) 

  

 Montagem de uma rede de computadores no laboratório de hardware constando 

de 4 computadores para estação e um para servidor, rack de rede com patch panel 

e switch. 

 Preparação da oficina sobre redes de computadores e servidores Microsoft e 

Linux para os alunos.  

 Divulgação das vagas para os alunos do 3º ano do curso técnico em Informática 

integrado ao Ensino Médio e aviso aos pais sobre horário extra na escola. 

 As aulas da oficina serão uma vez por semana com 2 horas cada. 

 Participação de ex-alunos matriculados em cursos de tecnologia de nível 

superior como monitores. 

 A escola oferecerá certificado para participantes com no mínimo 75% de 

frequência constando a quantidade de horas.  

  

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

  



1.º Semestre/2018   

Preparação do laboratório de hardware e do material da oficina 
Até 

03/04/2018 
Divulgação aos alunos do terceiro ano do curso técnico em informática integrado ao ensino 
médio 

A partir 
03/04/2018 

Início das oficinas 06/04/2018 

Encerramento da oficina e entrega dos certificados 
03/2018 a 

06/07/2018 

  

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS). 

  

  

- No mínimo 50% dos alunos do curso técnico em informática integrado ao ensino 

médio com maior conhecimento técnico prático sobre servidores, redes de 

computadores e sistemas operacionais para servidor; 

- Desenvolvimento em no mínimo 50% dos aluno do curso técnico em informática 

integrado ao ensino médio, das habilidades e competências aprendidas e 

desenvolvidas no curso, assim como, o envolvimento no processo ensino 

aprendizagem teórico prático. 

- Incentivar em 100% dos professores do curso técnico em informática integrado ao 
ensino médio o uso do laboratório de hardware para aulas práticas do curso técnico 
em informática 

  

  

  

  

I. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

  

  

  



  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

H. PARECER DO(A) COORDENADOR(A) DE CURSO 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

J.PARECER DO(A) DIRETOR(A) 

  

  

  

  

  

___________________________________________________ 

Data e Assinatura 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Metas associadas:  

 

-> Promover práticas interdisciplinares de ensino, atingindo em 100% a unidade escolar 

 

 

 

  

 

PROJETOS FUTUROS  

 

Projeto: MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO 
(NSA) NA ETEC 

 

Responsável(eis)
: 

JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

 

Data de Início: 31/01/2017 

 

Data Final: 29/12/2021 

 

Descrição: 

 

Projeto- 2017 

  

  



IDENTIFICAÇÃO 

ETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL                                       MUNICÍPIO 
CACHOEIRA PAULISTA 

  

Professor (a) Responsável: JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

  

Título do Projeto: MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO (NSA) NA ETEC 

  

  

C. META(S) DO PROJETO: 

  

-Facilitar o controle das aulas dadas através de um ambiente padrão de acessibilidade comum aos 
coordenadores de área, pedagógico e secretaria acadêmica, através do sistema; 

-Otimização do acompanhamento de pendências, ou de entregas de documentos dos professores no 
tocante ao preenchimento do diário de classe e das planilhas de rendimento dos alunos no sistema; 

-Facilitar a confecção e controle das fichas de acompanhamento individuais dos alunos com menções 
insatisfatórias, obtidas nos conselhos de classes; 

-Facilitar o acompanhamento em tempo real da situação de faltas, frequência de alunos e 
professores dentro de seus componentes curriculares que ministram; 

-Otimizar o processo de elaboração de certificados, históricos, diplomas e boletins semestrais dos 
alunos. 

-Estabelecer um ambiente facilitado para que os discentes e os seus próprios pais (quando de 
interesse e pertinência) consigam ter acesso, para consultar sua situação em relação a frequência, 
boletins, avisos diversos sobre a escola (datas de conselho de classe, reuniões de pais e 
mestres...etc.) 

  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: Geral e Especifico 

  

Objetivo geral: eliminar entraves que acarretam desordem, descumprimento de prazos e não 
entrega de documentos para a secretaria acadêmica e gestão pedagógica. 



  

  

Objetivo específico: diminuir o tempo de apuração dos dados e resultados das chamadas dos diários 
de classe pela secretaria, conselhos de classe e planilhas de rendimento, padronização de todos esses 
documentos pertinentes a vida escolar dos alunos dentro de nossa escola. Eliminar o trânsito de papeis 
evitando perda e gasto de insumos que fatalmente seriam produzidos, ou melhor, refeitos em virtude 
de correções e/ou enganos. 

  

  

E. METODOLOGIA(S) 

  

  

O instrumento utilizado para que esses objetivos e metas sejam alcançados é o NSA, Novo Sistema 
Acadêmico, criado pela El Solutions, desenvolvimento de softwares LTDA. É um sistema informatizado 
desenvolvido para gerenciar e criar parte substanciosa do acervo documental da escola, através do qual, 
professores, coordenadores de área e pedagógicos, secretaria e alunos possam ter acesso, através de 
senhas individuais, cada um com um tipo de perfil preestabelecido, que limita a acessibilidade a uma 
área específica. Por exemplo, o lançamento de faltas do diário, fica a cargo do professor, portanto, os 
alunos não podem ter acesso, para eles somente a verificação do seu “status” de frequência no curso 
seria interessante. 

O sistema foi adquirido em janeiro de 2015, dessa forma, após a instalação e configuração do sistema 
realizou-se a inserção de todos os dados dos alunos matriculados a partir do 1º semestre de 2015 para 
que o sistema se tornasse operacional, pois a partir de então, as listas de classes tornaram-se 
disponíveis, as matrículas ativas, os diários por consequência, os levantamentos de aulas dadas e não 
dadas, frequência de alunos, lançamentos dos rendimentos, e toda a cadeia do processo de 
desenvolvimento pedagógico-administrativo pertinente a cada semestre letivo subsequente. Esse 
processo ficou a cabo da secretaria acadêmica. 

De início o lançamento das faltas dos alunos, no diário, foram feitos através de computadores 
localizados na sala dos coordenadores (6 computadores), um para o atendimento de cada área dos 
cursos e, outro, na sala dos professores para atender a demanda imediata de lançamentos. Estabeleceu-
se que seriam adquiridos pela escola 9 unidades de “tablets” para ficarem à disposição dos professores 
para efetuarem as suas chamadas, dentro da escola, um para cada sala e por período. Isso para facilitar 
os trabalhos, e se caso algum professor não dispusesse de algum computador, notebook, ou netbook 
pessoal, ou ainda que não quisesse dispor de seu equipamento para as atividades. Essa aquisição seria 
por volta de um mês depois do início das aulas. Enquanto isso, quem os tivesse e quisesse, poderia 
trazer para a escola para que fosse instalado o programa de acesso ao sistema. 

A secretaria em conjunto com a coordenação e direção estabeleceu o período de um mês após o início 
das aulas para que todos os professores façam os lançamentos de suas aulas ministradas, posto que 
esse seria um período de adaptação e treinamento para a operacionalização do sistema. Com isso, o 
sistema foi aberto para os professores, sem limite de tempo para a inserção dos dados. Entretanto, 
depois de encerrado o prazo, a secretaria fechou o limite de tempo para 24 horas após a aula. Obrigando 



  

  

  

  

o docente ao comprometimento de deixar em dia os seus apontamentos, o que sempre foi motivo de 
confusão e desgaste, tanto por parte da coordenação, quanto para a secretaria. 

Assim, o professor providenciaria os lançamentos das frequências dos alunos, dentro do prazo 
obrigatório, através de um dispositivo móvel ou não, ligado à internet. Seja no ambiente escolar de 
trabalho, ou inclusive de sua própria casa, bastando para isso que tenha o aplicativo instalado em seu 
dispositivo. O monitoramento dessas atividades, momento, foi determinado e incumbido para os 
coordenadores de área dos cursos, pela coordenação pedagógica e pela secretaria acadêmica. Cada um 
em seu ambiente virtual, através de suas contas e perfis de administração e atuação. 

Outra parte importante seriam os lançamentos das menções pertinentes às avaliações dos alunos 
durante o período letivo, ou seja, o seu rendimento. O sistema foi configurado para permitir que a 
coordenação estabeleça prazos para serem cumpridos com relação a inserção das menções. Havendo 
uma janela de tempo para o lançamento, findo o prazo, os professores que não o cumprirem, constarão 
no relatório de tarefas pendentes, para que se possa providenciar algum tipo de penalização.  

A acessibilidade para os alunos e os seus responsáveis é, a princípio, estabelecida pela entrega aos 
responsáveis pelos alunos menores de idade de uma senha de acesso ao NSA, nas ocasiões de reuniões 
com os pais, e depois para quem não as tivesse, com a coordenação de área dos cursos, ou secretaria 
da escola. O acesso se dá através do próprio site da escola. Por um “link” eles podem acessar algumas 
informações da escola, sobre os seus cursos e sobre o seu desempenho por intermédio da senha 
pessoal. Itens como boletins escolares, fichas de acompanhamento individuais, atas de resultados finais 
dos conselhos intermediários e finais, os índices de frequência e de aulas ministradas, podem ser 
observados pelos interessados. 

A questão da falta de pontualidade nas entregas das atividades dos docentes se dará através das 
reuniões pedagógicas, onde serão instruídos sobre a importância da atualização dos dados no NSA, dos 
problemas que a falta de alguma informação básica pode acarretar para o devido acompanhamento dos 
rendimentos dos alunos. A simples falta de lançamento de presença de um aluno, por exemplo, implica 
de não se saber se ele é desistente do curso, ou não, obrigando o docente a ter que vincular um “falso” 
registro de avaliação para este discente que nem vem às aulas, gerando fichas desnecessárias e que não 
correspondem com a realidade.  

Uma outra iniciativa que se torna interessante é a preparação de material impresso para promover uma 
capacitação rápida e eficiente para os novos docentes que se integram ao quadro da escola, e para sanas 
as dúvidas dos que já usuários do sistema, mas que, ainda são persistentes em alguns erros e 
contratempos que geram problemas no tocante a manutenção de dados atualizados no NSA. 

  

  

  



  

  

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

ATIVIDADES PERÍODOS2 

Treinamento dos professores e coordenadores, debates sobre dúvidas do NSA  30 / 01 - 03 / 02 

Acompanhamento preliminar dos lançamentos dos diários de classe pelos 
professores 06 / 02 - 17 / 02 

Bloqueio de lançamentos no diário fora do prazo (24 h após a aula ser ministrada) A partir de 20 / 02 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e coordenadores 02 / 02 - 07 / 07 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho 
intermediário 10 / 04 – 12 / 04 

Montagem e apresentação do conselho intermediário 13 / 04 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
intermediário) 17 / 04 – 20 / 04 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e coordenadores 24 / 04 - 08 / 07 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho final 03 / 07 – 07 / 07 

Montagem e apresentação do conselho final 10 / 07 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho final) 11 / 07 – 14 / 07 

Inserção ou carregamento dos dados para partida do sistema (2º sem de 2017) 10 / 07 – 24 / 07 

Acompanhamento preliminar dos lançamentos dos diários de classe pelos 
professores 25 / 07 - 28 / 07 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e coordenadores 31 / 07 – 31 / 08 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho 
intermediário 11 / 09 – 15 / 09 

Montagem e apresentação do conselho intermediário 18 / 09 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
intermediário) 02 / 10 – 06 / 10 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e coordenadores 09 / 10 – 18 / 12 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho final 11 / 12 – 18/ 12 

Montagem e apresentação do conselho final 18 / 12 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho final) 19 / 12 – 29 /12 

G. RESULTADOS ESPERADOS 

  

De imediato, houve a supressão do volume de material impresso gerado e manipulado pela secretaria 
acadêmica, logo na primeira semana, pois os diários antigamente eram impressos semanalmente, e o 
levantamento das aulas dadas e das faltas dos alunos computados manualmente, onerando os 
funcionários com relação ao tempo de serviço. 



 

Os resultados dessas informações já constam, ou ficam disponíveis automaticamente, à medida que os 
lançamentos dos professores acontecem. Relatórios semanais ou diários são produzidos para facilitar o 
acompanhamento do núcleo pedagógico da escola, afim de que se possam tomar medidas paliativas 
para alguma situação fora de conformidade. Os planos de trabalho docente PDT, são inseridos no NSA, 
facilitando o controle por parte dos coordenadores de área, num prazo de até um mês depois do início 
das aulas. 

No prazo médio de um semestre, praticamente todo o processo inicial do sistema foi instalado, sendo 
replicado nos demais e dentro do período desejado. O ambiente para acesso remoto dos alunos foi 
instituído, consolidando o projeto de modificação e otimização da criação, manutenção, gerenciamento 
dos processos administrativo-pedagógicos de nossa Unidade Escolar para os próximos anos, visando o 
aumento do conforto, a rapidez, e a eficiência de nossos trabalhos. 

Com relação às omissões ou descumprimentos das tarefas, ou atividades dos professores quanto a 
rotina do manuseio do NSA, esperamos que haja a diminuição de pelo menos 20 % do volume de 
abstenção, de início e 100 % ao longo do desenvolvimento do ano de 2017, pelo menos para a equipe 
que é operacional dentro deste período, pois a cada semestre, existe a renovação da equipe e se faz 
necessária a aplicação constante da conscientização e do treino. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Metas associadas:  

 

 

 

 

Projeto: IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ACADÊMICO INFORMATIZADO 

 

Responsável(eis)
: 

JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

 

Data de Início: 05/01/2015 

 

Data Final: 31/12/2019 

 

Descrição: 

 



  

 IDENTIFICAÇÃO 

  

ETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL                             

  

Responsável: JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

  

Título do Projeto: IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ACADÊMICO INFORMATIZADO 

  

 META (S) DO PROJETO: 

  

-Substituir ou eliminar em 100% o diário de classe impresso, que possui um volume físico 
material muito grande (acumula folhas impressas da chamada da classe e de 
lançamento de conteúdo programático semanalmente); 

-Facilitar o controle das aulas dadas através de um ambiente padrão de acessibilidade 
comum aos coordenadores de área, pedagógico e secretaria acadêmica; 

-Substituir ou eliminar a planilha impressa de rendimentos dos alunos, que são geradas 
quando do desenvolvimento e fechamento dos períodos bimestral e semestral das 
classes em funcionamento, dependendo do curso; 

-Otimizar em 100% o acompanhamento de pendências, ou de entregas de documentos 
dos professores no tocante ao preenchimento do diário de classe e das planilhas de 
rendimento dos alunos; 

-Modificar em 100% o processo de elaboração, construção da ata de resultados parciais 
e finais dos cursos, quando dos conselhos de classe; 

-Facilitar em 100% a confecção e controle das fichas de acompanhamento individuais 
dos alunos com menções insatisfatórias, obtidas nos conselhos de classes; 

-Facilitar em 100% o acompanhamento em tempo real da situação de faltas, frequência 
de alunos e professores dentro de seus componentes curriculares que ministram; 



-Otimizar em 100%o processo de elaboração de certificados, históricos, diplomas e 
boletins semestrais dos alunos. 

-Estabelecer um ambiente facilitado para que os discentes e os seus próprios pais 
(quando de interesse e pertinência) consigam ter acesso, para consultar sua situação em 
relação a frequência, boletins, avisos diversos sobre a escola (datas de conselho de 
classe, reuniões de pais e mestres...etc.) 

  

OBJETIVO (S) DO PROJETO: Geral e Especifico 

  

Objetivo geral: eliminar entraves que acarretam desordem, descumprimento de prazos 
e não entrega de documentos para a secretaria acadêmica e gestão pedagógica. 

  

Objetivo específico: diminuir o tempo de apuração dos dados e resultados das chamadas 
dos diários de classe pela secretaria, conselhos de classe e planilhas de rendimento, 
padronização de todos esses documentos pertinentes a vida escolar dos alunos dentro 
de nossa escola. Eliminar o trânsito de papeis evitando perda e gasto de insumos que 
fatalmente seriam produzidos, ou melhor, refeitos em virtude de correções e/ou 
enganos. 

  

METODOLOGIA(S) 

 O instrumento utilizado para que esses objetivos e metas sejam alcançados será o NSA, 
Novo Sistema Acadêmico, criado pela El Solutions, desenvolvimento de softwares LTDA. 
É um sistema informatizado desenvolvido para gerenciar e criar parte substanciosa do 
acervo documental da escola, através do qual, professores, coordenadores de área e 
pedagógicos, secretaria e alunos possam ter acesso, através de senhas individuais, cada 
um com um tipo de perfil preestabelecido, que limita a acessibilidade a uma área 
específica. Por exemplo, o lançamento de faltas do diário, fica a cargo do professor, 
portanto, os alunos não podem ter acesso, para eles somente a verificação do seu 
“status” de frequência no curso é interessante. 

Para lançar mão da implantação desse sistema fazer-se-há necessário a aquisição de 
novo material (hardware) de informática como um computador de boa capacidade para 
que sirva de mestre do sistema ou mais notoriamente conhecido como “servidor”. 
Nesse servidor ficará a base de dados de todos os lançamentos que serão feitos pelos 
agentes gestores e usuários do sistema. 

Dessa forma, após a instalação e configuração do sistema se realizarão a inserção de 
todos os dados dos alunos matriculados no 1º semestre de 2015 para que o sistema 



possa se tornar operacional, pois a partir de então, as listas de classes se tornarão 
disponíveis, as matrículas ativas, os diários por consequência, os levantamentos de aulas 
dadas e não dadas, frequência de alunos, lançamentos dos rendimentos, e toda a cadeia 
do processo de desenvolvimento pedagógico-administrativo pertinente a cada semestre 
letivo. Esse processo ficará a cabo da secretaria acadêmica durante as três últimas 
semanas de janeiro. 

De início o lançamento das faltas dos alunos no diário serão feitos através de 
computadores localizados na sala dos coordenadores (6 computadores), um para o 
atendimento de cada área dos cursos e, outro, na sala dos professores para atender a 
demanda imediata de lançamentos. Estabeleceu-se que seriam adquiridos pela escola 9 
unidades de “tablets” para ficarem à disposição dos professores para efetuarem as suas 
chamadas, dentro da escola, um para cada sala e por período. Isso para facilitar os 
trabalhos, e se caso algum professor não dispusesse de algum computador, notebook, 
ou netbook pessoal, ou ainda que não quisesse dispor de seu equipamento para as 
atividades. Essa aquisição seria por volta de um mês depois do início das aulas. Enquanto 
isso, quem os tivesse e quisesse, poderá trazer para a escola para que seja instalado o 
programa de acesso ao sistema. 

A secretaria em conjunto com a coordenação e direção estabeleceu o período de um 
mês após o início das aulas para que todos os professores façam os lançamentos de suas 
aulas ministradas, posto que esse seria um período de adaptação e treinamento para a 
operacionalização do sistema. Com isso, o sistema ficará aberto para os professores, 
sem limite de tempo para a inserção dos dados. Entretanto, depois de encerrado o 
prazo, a secretaria fechará o limite de tempo para 24 horas após a aula. Isso é necessário 
para que haja a atualização de todos os dados, obrigando o docente ao 
comprometimento de deixar em dia os seus apontamentos, o que sempre foi motivo de 
confusão e desgaste, tanto por parte da coordenação, quanto para a secretaria. 

Assim, o professor providenciará os lançamentos das frequências dos alunos, dentro do 
prazo obrigatório, através de um dispositivo móvel ou não, ligado à internet. Seja no 
ambiente escolar de trabalho, ou inclusive de sua própria casa, bastando para isso que 
tenha o aplicativo instalado em seu dispositivo. O monitoramento dessas atividades, a 
todo momento, poderá ser realizado pelos coordenadores de área dos cursos, pela 
coordenação pedagógica e pela secretaria acadêmica. Cada um em seu ambiente virtual, 
através de suas contas e perfis de administração e atuação. 

Outra parte importante serão os lançamentos das menções pertinentes às avaliações 
dos alunos durante o período letivo, ou seja, o seu rendimento. O sistema permitirá que 
a coordenação estabeleça prazos para serem cumpridos com relação a inserção das 
menções. Haverá uma janela para o lançamento. Findo o prazo, os professores que não 
o cumprirem, constarão no relatório de tarefas pendentes, para que se possa 
providenciar algum tipo de penalização.  

Quando o manuseio do sistema se der de maneira eficiente e compreendida por todos, 
será iniciada a fase de acessibilidade para os alunos e os seus responsáveis. Através do 
próprio site da escola, por um “link” eles poderão acessar algumas informações da 



escola, sobre os seus cursos e sobre o seu desempenho por intermédio de uma senha 
pessoal. 

Itens como boletins escolares, fichas de acompanhamento individuais, atas de 
resultados finais dos conselhos intermediários e finais, os índices de frequência e de 
aulas ministradas. 

  

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO (IMPLANTAÇÃO). 

ATIVIDADES PERÍODOS2 

Instalação e Implantação do sistema NSA 05 / 01 - 09 / 01 

Treinamento secretaria 12 / 01 - 16 / 01 

Inserção ou carregamento dos dados para partida do sistema 19 / 01 - 03 / 02 

Treinamento dos professores e coordenadores, debates sobre dúvidas do NSA 18 / 02 - 20 / 02 

Acompanhamento preliminar dos lançamentos dos diários de classe pelos 
professores 04 / 02 - 04 / 03 

Bloqueio de lançamentos no diário fora do prazo (24 h após a aula ser 
ministrada) A partir de 04/03 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 04 / 02 - 24 / 04 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho 
intermediário 17/04 

Montagem e apresentação do conselho intermediário 24/04 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
intermediário) 28/04 – 29/05 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 24 / 04 - 03 / 07 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho final 03/07 

Montagem e apresentação do conselho final 08/07 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
final) 13/07 – 17/07 

Inserção ou carregamento dos dados para partida do sistema (2º sem de 
2015) 20 / 07 - 24 / 07 

Acompanhamento preliminar dos lançamentos dos diários de classe pelos 
professores 27 / 07 - 31 / 07 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 27/07 – 21/09 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho 
intermediário 21/09 

Montagem e apresentação do conselho intermediário 25/09 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
intermediário) 28/09 – 02/10 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 25/09 – 18/12 



  

RESULTADOS ESPERADOS 

  

De imediato, espera-se a supressão do volume de material impresso gerado e 
manipulado pela secretaria acadêmica, logo na primeira semana, pois os diários eram 
impressos semanalmente, e o levantamento das aulas dadas e das faltas dos alunos 
eram computados manualmente, onerando os funcionários com relação ao tempo de 
serviço. 

Os resultados dessas informações já constarão, ou estarão disponíveis 
automaticamente, à medida que os lançamentos dos professores forem acontecendo. 
Relatórios semanais ou diários serão produzidos para facilitar o acompanhamento do 
núcleo pedagógico da escola, afim de que se possam tomar medidas paliativas para 
alguma situação fora de conformidade. Os planos de trabalho docente PDT, poderão 
também ser inseridos nesse sistema, facilitando o controle por parte dos coordenadores 
de área, num prazo de até um mês depois do início das aulas. 

Num prazo de um semestre, todo o processo inicial do sistema deverá ser 
compreendido, para que possa ser replicado nos demais e dentro de no máximo um 
ano, o ambiente para acesso remoto dos alunos deverá ser implementando, 
consolidando o projeto de modificação e otimização da criação, manutenção, 
gerenciamento dos processos administrativos-pedagógicos de nossa Unidade Escolar 
para os próximos anos, visando o aumento do conforto, a rapidez, e a eficiência de 
nossos trabalhos. 

  

  

  

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho final 14/12 

Montagem e apresentação do conselho final 18/12 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
final) 

21/12 – 31/12-projeto 
desenvolvido até 2019 

 

Metas associadas:  

 

-> Capacitar até 2019, 100% dos professores e funcionários da secretaria acadêmica, no 
sistema NSA 
-> Capacitar até 2019, 100% dos professores e funcionários da secretaria acadêmica, no 
sistema NSA 

 

 

 

Projeto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO INFORMATIZADO 

 



Responsável(eis)
: 

JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

 

Data de Início: 03/02/2016 

 

Data Final: 18/12/2019 

 

Descrição: 

 

 

Projeto- 2016 

  

  

IDENTIFICAÇÃO 

ETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL                                       MUNICÍPIO 
CACHOEIRA PAULISTA 

  

Professor (a) Responsável: JOSÉ JORGE PRADO DA SILVA 

  

Título do Projeto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO INFORMATIZADO 

  

C. META(S) DO PROJETO: 

  

-Facilitar o controle das aulas dadas através de um ambiente padrão de acessibilidade comum aos 
coordenadores de área, pedagógico e secretaria acadêmica, através do sistema; 

-Otimização do acompanhamento de pendências, ou de entregas de documentos dos professores 
no tocante ao preenchimento do diário de classe e das planilhas de rendimento dos alunos no 
sistema; 

-Facilitar a confecção e controle das fichas de acompanhamento individuais dos alunos com 
menções insatisfatórias, obtidas nos conselhos de classes; 

-Facilitar o acompanhamento em tempo real da situação de faltas, frequência de alunos e 
professores dentro de seus componentes curriculares que ministram; 

-Otimizar o processo de elaboração de certificados, históricos, diplomas e boletins semestrais dos 
alunos. 



  

  

-Estabelecer um ambiente facilitado para que os discentes e os seus próprios pais (quando de 
interesse e pertinência) consigam ter acesso, para consultar sua situação em relação a frequência, 
boletins, avisos diversos sobre a escola (datas de conselho de classe, reuniões de pais e 
mestres...etc.) 

  

  

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: Geral e Especifico 

  

Objetivo geral: eliminar entraves que acarretam desordem, descumprimento de prazos e não 
entrega de documentos para a secretaria acadêmica e gestão pedagógica. 

  

Objetivo específico: diminuir o tempo de apuração dos dados e resultados das chamadas dos 
diários de classe pela secretaria, conselhos de classe e planilhas de rendimento, padronização de 
todos esses documentos pertinentes a vida escolar dos alunos dentro de nossa escola. Eliminar o 
trânsito de papeis evitando perda e gasto de insumos que fatalmente seriam produzidos, ou 
melhor, refeitos em virtude de correções e/ou enganos. 

  

  

E. METODOLOGIA(S) 

  

  

O instrumento utilizado para que esses objetivos e metas sejam alcançados é o NSA, Novo Sistema 
Acadêmico, criado pela El Solutions, desenvolvimento de softwares LTDA. É um sistema informatizado 
desenvolvido para gerenciar e criar parte substanciosa do acervo documental da escola, através do 
qual, professores, coordenadores de área e pedagógicos, secretaria e alunos possam ter acesso, 
através de senhas individuais, cada um com um tipo de perfil preestabelecido, que limita a 
acessibilidade a uma área específica. Por exemplo, o lançamento de faltas do diário, fica a cargo do 
professor, portanto, os alunos não podem ter acesso, para eles somente a verificação do seu “status” 
de frequência no curso seria interessante. 

O sistema foi adquirido em janeiro de 2015, dessa forma, após a instalação e configuração do sistema 
realizou-se a inserção de todos os dados dos alunos matriculados a partir do 1º semestre de 2015 para 
que o sistema se tornasse operacional, pois a partir de então, as listas de classes tornaram-se 
disponíveis, as matrículas ativas, os diários por consequência, os levantamentos de aulas dadas e não 
dadas, frequência de alunos, lançamentos dos rendimentos, e toda a cadeia do processo de 



desenvolvimento pedagógico-administrativo pertinente a cada semestre letivo subsequente. Esse 
processo ficou a cabo da secretaria acadêmica. 

De início o lançamento das faltas dos alunos no diário foram feitos através de computadores 
localizados na sala dos coordenadores (6 computadores), um para o atendimento de cada área dos 
cursos e, outro, na sala dos professores para atender a demanda imediata de lançamentos. 
Estabeleceu-se que seriam adquiridos pela escola 9 unidades de “tablets” para ficarem à disposição 
dos professores para efetuarem as suas chamadas, dentro da escola, um para cada sala e por período. 
Isso para facilitar os trabalhos, e se caso algum professor não dispusesse de algum computador, 
notebook, ou netbook pessoal, ou ainda que não quisesse dispor de seu equipamento para as 
atividades. Essa aquisição seria por volta de um mês depois do início das aulas. Enquanto isso, quem 
os tivesse e quisesse, poderia trazer para a escola para que fosse instalado o programa de acesso ao 
sistema. 

A secretaria em conjunto com a coordenação e direção estabeleceu o período de um mês após o início 
das aulas para que todos os professores façam os lançamentos de suas aulas ministradas, posto que 
esse seria um período de adaptação e treinamento para a operacionalização do sistema. Com isso, o 
sistema foi aberto para os professores, sem limite de tempo para a inserção dos dados. Entretanto, 
depois de encerrado o prazo, a secretaria fechou o limite de tempo para 24 horas após a aula. 
Obrigando o docente ao comprometimento de deixar em dia os seus apontamentos, o que sempre foi 
motivo de confusão e desgaste, tanto por parte da coordenação, quanto para a secretaria. 

Assim, o professor providenciaria os lançamentos das frequências dos alunos, dentro do prazo 
obrigatório, através de um dispositivo móvel ou não, ligado à internet. Seja no ambiente escolar de 
trabalho, ou inclusive de sua própria casa, bastando para isso que tenha o aplicativo instalado em seu 
dispositivo. O monitoramento dessas atividades, momento, foi determinado e incumbido para os 
coordenadores de área dos cursos, pela coordenação pedagógica e pela secretaria acadêmica. Cada 
um em seu ambiente virtual, através de suas contas e perfis de administração e atuação. 

Outra parte importante seriam os lançamentos das menções pertinentes às avaliações dos alunos 
durante o período letivo, ou seja, o seu rendimento. O sistema foi configurado para permitir que a 
coordenação estabeleça prazos para serem cumpridos com relação a inserção das menções. Havendo 
uma janela de tempo para o lançamento, findo o prazo, os professores que não o cumprirem, 
constarão no relatório de tarefas pendentes, para que se possa providenciar algum tipo de 
penalização.  

A acessibilidade para os alunos e os seus responsáveis é, a princípio, estabelecida pela entrega aos 
responsáveis pelos alunos menores de idade de uma senha de acesso ao NSA, nas ocasiões de reuniões 
com os pais, e depois para quem não as tivesse, com a coordenação de área dos cursos, ou secretaria 
da escola. O acesso se dá através do próprio site da escola. Por um “link” eles podem acessar algumas 
informações da escola, sobre os seus cursos e sobre o seu desempenho por intermédio da senha 
pessoal. Itens como boletins escolares, fichas de acompanhamento individuais, atas de resultados 
finais dos conselhos intermediários e finais, os índices de frequência e de aulas ministradas, podem 
ser observados pelos interessados. 

A questão da falta de pontualidade nas entregas das atividades dos docentes se dará através das 
reuniões pedagógicas, onde serão instruídos sobre a importância da atualização dos dados no NSA, 
dos problemas que a falta de alguma informação básica pode acarretar para o devido 
acompanhamento dos rendimentos dos alunos. A simples falta de lançamento de presença de um 
aluno, por exemplo, implica de não se saber se ele é desistente do curso, ou não, obrigando o docente 
a ter que vincular um “falso” registro de avaliação para este discente que nem vem às aulas, gerando 
fichas desnecessárias e que não correspondem com a realidade.  



  

  

  

  

  

  

Uma outra iniciativa que se torna interessante é a preparação de material impresso para promover 
uma capacitação rápida e eficiente para os novos docentes que se integram ao quadro da escola, e 
para sanas as dúvidas dos que já usuários do sistema, mas que, ainda são persistentes em alguns erros 
e contratempos que geram problemas no tocante a manutenção de dados atualizados no NSA. 

  

  

  

F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

ATIVIDADES PERÍODOS2 

Treinamento dos professores e coordenadores, debates sobre dúvidas do NSA  03 / 02 - 05 / 02 

Acompanhamento preliminar dos lançamentos dos diários de classe pelos 
professores 11 / 02 - 19 / 02 

Bloqueio de lançamentos no diário fora do prazo (24 h após a aula ser 
ministrada) A partir de 19 / 02 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 11 / 02 - 08 / 07 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho 
intermediário 11 / 04 – 14 / 04 

Montagem e apresentação do conselho intermediário 15 / 04 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
intermediário) 18 / 04 – 20 / 04 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 25 / 04 - 08 / 07 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho final 04 / 07 – 07 / 07 

Montagem e apresentação do conselho final 08 / 07 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
final) 11 / 07 – 22 / 07 

Inserção ou carregamento dos dados para partida do sistema (2º sem de 
2016) 11 / 07 – 22 / 07 

Acompanhamento preliminar dos lançamentos dos diários de classe pelos 
professores 25 / 07 - 29 / 07 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 01 / 08 – 29 / 08 



  

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho 
intermediário 26 / 09 – 29 / 09 

Montagem e apresentação do conselho intermediário 30 / 09 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
intermediário) 03 / 10 – 07 / 10 

Manutenção, acompanhamento dos lançamentos, professores e 
coordenadores 10 / 10 – 16 / 12 

Apuração dos resultados dos lançamentos das menções para o conselho final 12 / 12 – 16/ 12 

Montagem e apresentação do conselho final 19 / 12 

Manutenção dos lançamentos dos professores e coordenadores (conselho 
final) 26 / 12 – 30 /12 

G. RESULTADOS ESPERADOS 

  

De imediato, houve a supressão do volume de material impresso gerado e manipulado pela secretaria 
acadêmica, logo na primeira semana, pois os diários antigamente eram impressos semanalmente, e o 
levantamento das aulas dadas e das faltas dos alunos computados manualmente, onerando os 
funcionários com relação ao tempo de serviço. 

Os resultados dessas informações já constam, ou ficam disponíveis automaticamente, à medida que os 
lançamentos dos professores acontecem. Relatórios semanais ou diários são produzidos para facilitar o 
acompanhamento do núcleo pedagógico da escola, afim de que se possam tomar medidas paliativas 
para alguma situação fora de conformidade. Os planos de trabalho docente PDT, são inseridos no NSA, 
facilitando o controle por parte dos coordenadores de área, num prazo de até um mês depois do início 
das aulas. 

No prazo médio de um semestre, praticamente todo o processo inicial do sistema foi instalado, sendo 
replicado nos demais e dentro do período desejado. O ambiente para acesso remoto dos alunos foi 
instituído, consolidando o projeto de modificação e otimização da criação, manutenção, gerenciamento 
dos processos administrativo-pedagógicos de nossa Unidade Escolar para os próximos anos, visando o 
aumento do conforto, a rapidez, e a eficiência de nossos trabalhos. 

Com relação às omissões ou descumprimentos das tarefas, ou atividades dos professores quanto  a 
rotina do manuseio do NSA, esperamos que haja a diminuição de pelo menos 30 % do volume de 
abstenção, de início e 100 % ao longo do desenvolvimento do ano de 2016, pelo menos para a equipe 
que é operacional dentro deste período, pois a cada semestre, existe a renovação da equipe e se faz 
necessária a aplicação constante da conscientização e do treino. 

  

  

  

  

  



  

  
 

Metas associadas:  

 

-> Capacitar até 2019, 100% dos professores e funcionários da secretaria academica, no 
sistema NSA 

 

 

 

Projeto: Divulgação dos cursos da Etec na “Feira das Profissões” das Escolas 
Públicas e Privadas. 

 

Responsável(eis)
: 

Elizabeth Vieira 

 

Data de Início: 06/02/2017 

 

Data Final: 15/12/2020 

 

Descrição: 

 

  Objetivos do projeto  

           Divulgar a Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel na comunidade; 

           Divulgar os cursos da Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel; 

           Propiciar aos alunos e docentes conhecimento empírico;   

           Integração com os demais Estabelecimentos de Ensino da comunidade. 
 

Metas associadas:  

 

-> Participar da semana de profissões , divulgando os cursos oferecidos pela unidade escolar, 
em 100% das escolas do município, no período de 2017 a 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA 



Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, ás catorze horas, por 
convocação da Senhora Diretora da ETC de Cachoeira Paulista, Professora Valéria 
Fernandes da Silva, reuniu-se o Conselho de Escola para a avaliação do PPG2018-2022 
da Unidade. O Conselho de Escola formado por pais de alunos, ex-aluno, representantes 
da comunidade e da unidade escolar, foi unânime em aprovar o mesmo. Os presentes se 
propuseram a acompanhar evolução de metas e projetos apresentados. Nada mais 
havendo a tratar eu, Simone Leite Azevedo Gurgel Guida, lavrei a prsente ata que, após 
lida e aprovada, será por todos assinada. 

  

Ccahoeira Paulista,      de março de 2018. 

  

Conselheiros presentes na reunião 

  

Presidente : Valeria Fernades da Silva 

Representante dos Coordenadores: Simone L. Azevedo G. Guida 

 Representante Orientadora Educacional:  Ester C. G. Luis de Paula 

Representante dos Professores: José Luís Andrade Carvalho 

Representante da Direção Acadêmica: José Jorge Prado da Silva 

Representante de Servidores Técnico-Administrativos: Ana Elisa Ribeiro Vieira 

Representante de Pais de Alunos: Roseli Vieira 

Representante dos alunos: Renata Mª Siqueira 

Representante de alunos egressos: Douglas de Oliveira Leal das Neves 

Representante de Empresário: Carlos Magno Vieira Bastos 

Representante de Órgão de Classe: Patrícia Guimarães de Lima 

Representante de ONGs: Ivani Fernandes Magrini  
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