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   A Etec Prof. Adolpho Arruda Mello tem por missão promover um ensino de 
qualidade, atendendo à comunidade que busca se profissionalizar adequando-a ao mundo do 
trabalho, criando, divulgando e apoiando novas tecnologias, contribuindo para a formação de 
cidadãos críticos, empreendedores, responsáveis e transformadores da sua realidade.
   Visa ainda ser um referencial regional, uma unidade de ensino moderna, eficaz, 
eficiente e comprometida com a formação de técnicos preparados para o mundo do trabalho.
   Para tanto, faz-se necessário destacar alguns pontos fortes desta “sua nova 
escola”: localização central privilegiada; cursos gratuitos; qualidade e comprometimento do 
corpo docente e demais servidores; alunos com objetivos bem definidos; estrutura física dos 
laboratórios; laboratórios climatizados; biblioteca com livros atualizados; assinatura de revistas 
técnicas a disposição da comunidade;  alta empregabilidade e baixa taxa de evasão.
   Atualmente esta unidade escolar oferece, em sua sede, os cursos técnicos em: 
Contabilidade; Informática para Internet; Marketing, Redes de Computadores e Serviços Jurídicos. 
Ofereces ainda o Ensino Técnico Integrado ao Médio – ETIM em duas extensões em 
funcionamento nas EE Profª Clotilde Veiga de Barros (Ensino Médio Integrado ao Técnico em 
Serviços Jurídicos) e EE Profª Marietta Ferraz de Assumpção (Ensino Médio Integrado ao Técnico 
em Marketing), além do Técnico em Administração nos municípios de Pirapozinho e Presidente 
Bernardes, ambos em parceria com as Prefeituras daquelas localidades.
   Em um futuro próximo, após as reformas propostas pelo departamento de 
engenharia do Centro Paula Souza (Autarquia que mantém as Etecs e Fatecs do Estado de São 
Paulo), outros cursos poderão ser implantados nesta escola. O primeiro a ser oferecido será o 
Técnico em Edificações, cujos equipamentos principais e livros técnicos já se encontram em 
nossa unidade.
   A Etec Prof. Adolpho Arruda Mello, parceira de seus alunos, busca a qualidade 
na formação técnica e a possibilidade de um futuro promissor a todos.
   Assim sendo, caros alunos, sejam bem vindos a esta nova jornada na busca de 
conhecimentos e contem sempre com o apoio integral deste diretor e de toda a equipe 
administrativa para que possamos atuar como facilitadores neste processo.
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Marcelo Duarte
Diretor de Etec
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A Etec Prof. Adolpho Arruda Mello funcionará das 8h00 as 22h00.

   Desde 1º de julho de 2011, a Etec Professor Adolpho Arruda Mello reúne 
diretores, docentes e colaboradores  capacitados visando oferecer o tripé básico para a educação 
modelo: informação, conhecimento e respeito. 



Marcelo Duarte - e.aamello.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Matheus Monteiro Lima - e.aamello.acad@centropaulasouza.sp.gov.br

Leandro R. Dias - e.aamello.adm@centropaulasouza.sp.gov.br
 Mônica Kurak Lombardi - pedagogico@etecarrudamello.com.br

 : jackps-21@hotmail.com Jacqueline P. Santos - 

Matheus Monteiro de Lima - 
mathmonteiro@hotmail.com

Leandro R. Dias - e.aamello.adm@centropaulasouza.sp.gov.br
João Pucci Neto - puccineto@ig.com.br

 Leonardo R. Lepre - email@leolepre.com.br
Sérgio E. Brugnolo  - sergiobrugnolo@gmail.com

Adriana A. A. M. de Freitas - adriana@martinsefreitas.adv.br
Adriana A. A. M. de Freitas - adriana@martinsefreitas.adv.br

Adriana A. A. M. de Freitas - adriana@martinsefreitas.adv.br

Adriana A. A. M. de Freitas
Andréia Salmazo Bertasso
Antonio Leonardo Pullig De Barros
Edson Trevisan
Elaine Cristina Ziemba
Eliana Maria Trevisan
Flávio Claudino De Araújo
Jacqueline Pereira Dos Santos
João Pucci Neto
João Augusto Da Rocha Dalben
Juliano Nicoluci Garcia

Luciane Beckner - lucianebeckner@terra.com.br
Elaine Cristina Ziemba - elaineziemba@bol.com.br

Rubens L. Cavalcanti - rubenslcavalcanti@hotmail.com

Leonardo Ribelatto Lepre
Luciana Boulhosa Fabris
Luciane Lima Beckner de Oliveira
Marcos Aparecido Mutti
Matheus Monteiro De Lima
Nilda Dos Santos Rosa
Odinir Libeti Vieira
Oscar de Andrade Junior
Renata Barbieri
Rubens Leão Cavalcanti
Sérgio Eduardo Brugnolo
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Ivani Soares de Pinho
 Eliane Tayra Gushiken                           

Reginaldo de Souza Novaes 
Claudemir Abril Pontes

André Bolonhese Alexandre  Guilherme Alves Ferrari 
André da Silva Vieira                                             Luciana L. Oliveira Gasques

http://elaineziemba@bol.com.br
http://elaineziemba@bol.com.br


Ensino Médio Integrado a Administração
O Técnico em Administração é o profissional que adota postura ética na execução da rotina 
administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, 
financeiros e mercadológicos. Realiza 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. 
Mercado de trabalho
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Técnico em Administração (Extensão Pres. Bernardes)
Adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da 
produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de 
controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. 
Fomenta ideias e práticas empreendedoras. 
Mercado de Trabalho
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Técnico em Contabilidade (Arruda Mello e Ext. Pirapozinho)
O Técnico em Contabilidade é o profissional que realiza atividades inerentes à contabilidade em 
empresas, em órgãos governamentais ou em outras instituições públicas e privadas. Para tanto, 
constitui e regulariza a empresa, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e 
procede à consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade 
de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento pessoal e realiza controle 
patrimonial.
Mercado de trabalho
Áreas da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, empresas em geral de pequeno e médio 
portes. 

Técnico em Informática para Internet
O Técnico em Informática para Internet é o profissional que desenvolve programas de 
computador para Internet, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e 
das linguagens de programação. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para 
construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no 
comércio e markerting eletrônicos. Desenvolve e realiza a manutenção de sítios e portais na 
Internet e na intranet.
Mercado de trabalho
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de 
computadores para Internet. 
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Técnico em Marketing
O Técnico em Marketing é o profissional que aplica estratégias para planejamento de Marketing e 
Vendas; controla estoques, aplica conceitos mercadológicos, coleta e organiza dados relevantes 
para as atividades de comercialização; desenha modelos de banco de dados; interpreta a 
legislação que regula as atividades da área. Utiliza técnicas de vendas, de atração de clientes e de 
atendimento pessoal, bem como de representação comercial. 
Mercado de trabalho
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, comércio e empresas de consultoria e de forma 
autônoma. 

Técnico em Rede de Computadores
O Técnico em Redes de Computadores é o profissional que instala e configura dispositivos de 
comunicação digital e softwares em equipamentos de rede. Executa diagnósticos e corrige falhas 
em redes de computadores. Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos 
de usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como firewall, servidores 
web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa recursos de segurança em redes de 
computadores.
Mercado de trabalho
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem redes locais ou na prestação 
autônoma de serviços. 

Técnico em Serviços Jurídicos
O Técnico em Serviços Jurídicos é o profissional que cumpre as determinações legais e judiciais 
atribuídas aos cartórios oficiais e extrajudiciais, lavrando atos, autuando processos e procedendo 
aos registros cabíveis. Expede mandados, traslados, cartas precatórias e rogatórias e certidões. É 
responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e de documentos judiciários em 
geral. Realiza diligências, tais como: citações, intimações, prisões e penhoras. Presta atendimento 
ao público, redigindo procurações, autenticando documentos. Coadjuva em audiências. Pode 
supervisionar uma equipe de serventuários.
Mercado de trabalho
Cartórios oficiais - judiciais e escritórios de advocacia. 

Técnico em Comércio (EaD)
Visando à competitividade no mercado e atendendo a diretrizes organizacionais, o técnico em 
Comércio aplica métodos de comercialização de bens e serviços, comunica previsões e 
demandas aos fornecedores. Efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos e procede a 
sua armazenagem no estabelecimento comercial. Operacionaliza planos de marketing e 
comunicação, logística, recursos humanos e comercialização.
Mercado de trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
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Técnico em Secretariado (EaD)
Assessora o executivo, em linguagem nacional e internacional, para subsidiá-lo na tomada de 
decisões, inclusive para o planejamento estratégico, tático, operacional e plano diretor. Exerce 
funções gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras; ações proativas; comprometido com 
a cultura organizacional; gerencia o fluxo de informações: produção documental física e 
eletrônica, conferência da documentação com ênfase no apoio à gestão organizacional. Domina 
aplicativos e internet na pesquisa, organização, elaboração, atualização e manutenção de dados. 
Mercado de trabalhoInstituições públicas, privadas, mistas e do terceiro setor: indústrias, 
prestadoras de serviços e comércio.
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Menção Conceito

MB Muito Bom

B Bom

R Regular

I Insatisfatório

Definição Operacional
O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento 

das competências do componente curricular no período.

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

De acordo com as normas do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, as sínteses de avaliação do rendimento do aluno, 
parciais ou finais, elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a 
conceitos, com as seguintes definições operacionais:

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

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

Através da contribuição semestral dos alunos para a Associação de Pais e Mestres (APM) da Etec 
Prof. Adolpho Arruda Mello, conseguimos contratar  um sistema de informação que gerencia 
todas as  atividades  de gestão acadêmica.
 Para você educando o Sistema NSA lhe auxiliará em :
-Fazer download das matérias disponibilizadas pelos docentes:
-Acompanhar  sua assiduidade ;
-Acompanhar seu desempenho acadêmico.

Acesse: www.nsaetec.com.br



Artigo 101 - São direitos dos alunos: 

I - concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliares e no órgão 
representativo dos alunos; 
II - participar na elaboração de normas disciplinares e de uso de dependências comuns, quando 
convidados pela Direção ou eleitos por seus pares; 
III - receber orientação educacional e/ou pedagógica, individualmente ou em grupo; 
IV - recorrer à Direção ou aos setores próprios da Etec para resolver eventuais dificuldades que 
encontrar na solução de problemas relativos a sua vida escolar, como: aproveitamento, 
ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres; 
V - recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, nos termos previstos pela legislação; 
VI - requerer ou representar ao Diretor sobre assuntos de sua vida escolar, na defesa dos seus 
direitos, nos casos omissos deste Regimento; 
VII - ser comunicado sobre os resultados da avaliação e critérios utilizados de cada componente 
curricular; 
VIII - ser informado, no início do período letivo, dos planos de trabalho dos componentes 
curriculares do módulo ou série em que está matriculado; 
IX - ser ouvido em suas reclamações e pedidos; 
X - ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou preferências; 
XI - ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as atividades extraclasse 
promovidas pela Etec; 
XII - ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante estudos de 
recuperação, durante o período letivo; 
XIII - ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação. 

Artigo 103 - São deveres dos alunos: 

I - conhecer, fazer conhecer e cumprir este Regimento e outras normas e regulamentos vigentes na 
escola; II - comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares programadas, 
empenhando-se no êxito de sua execução; 
III - respeitar os colegas, os professores e demais servidores da escola; 
IV - representar seus pares no Conselho de Classe, quando convocado pela Direção da Escola; 
V – cooperar e zelar na conservação do patrimônio da escola e na manutenção da higiene e da limpeza 
em todas as dependências; 
VI - cooperar e zelar pela sustentabilidade e preservação ambiental, utilizando racionalmente os 
recursos disponíveis; 
VII - indenizar prejuízo causado por danos às instalações ou perda de qualquer material de 
propriedade do CEETEPS, das instituições auxiliares, ou de colegas, quando ficar comprovada sua 
responsabilidade; 
VIII - trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola, de modo a manter-se o respeito 
mútuo e a atender às normas de higiene e segurança pessoal e coletiva. 
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Artigo 104 - É vedado ao aluno: 

I - apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar e o convívio social; 
II - ausentar-se da sala de aula durante as aulas sem justificativas; 
III - fumar em qualquer das dependências escolares; 
IV - introduzir, portar, guardar, vender, distribuir ou fazer uso de substâncias entorpecentes ou de 
bebidas alcoólicas, ou comparecer embriagado ou sob efeito de tais substâncias na Etec; 
V – introduzir, portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar riscos a sua 
saúde, a sua segurança e a sua integridade física, bem como as de outrem; 
VI - ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou utilizar materiais e 
equipamentos alheios a elas; 
VII – praticar jogos sem caráter educativo nas dependências da Etec, exceto quando contido nos 
planos de trabalho docente; 

VIII - praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas, ou ter atitudes 
que caracterizam preconceito e discriminação; 
IX – praticar quaisquer atos que possam causar danos ao patrimônio da escola ou de outrem nas 
dependências da Etec; 
X - promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da Direção; 
XI - retirar-se da unidade durante o horário escolar e da residência de alunos (alojamentos), sem 
autorização; 
XII – Utilizar das novas tecnologias dentro do ambiente escolar com o intuito de denegrir a imagem 
dos membros da comunidade escolar. 

Artigo 105 - As Etecs elaborarão, com participação da comunidade escolar, as normas de 
convivência, consoante diretrizes que serão estabelecidas pelo CEETEPS. 

Artigo 106 - Das Penalidades :

 A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos dos artigos 103 e 104, deste 
Regimento, sujeita o aluno às penas de advertência, de repreensão por escrito, de suspensão e de 
transferência compulsória pelo Diretor de Etec. 
§ 1º - A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela Direção, quando atingidos os efeitos 
educacionais esperados. 
§ 2º - A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividades de interesse coletivo, ouvido 
o Conselho Tutelar. 
§ 3º - A aplicação da penalidade de transferência compulsória, deverá ser referendada pelo Conselho 
de Escola e, quando a aluno menor, deverá ser notificado o Conselho Tutelar. 
§ 4º - É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa, nos prazos estabelecidos pela notificação. 

Artigo 107 - A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada: 

I - quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável; 
II - à autoridade policial do município, se for considerada grave; 
III - ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o aluno for menor de idade. .

Acesse: http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/etec/regimento-comum/regimento-comum-2013.pdf



“No que diz respeito ao patrimônio público, todos tem o dever de zelar pelos bens de uso 
comum e fiscalizar a sua utilização de forma que previna atos depredatórios.  As edificações, 
equipamentos, mobiliários, livros, são recursos conquistados em função de nossos direitos 
enquanto cidadãos. Por essa razão conserve o patrimônio, para que no futuro o próximo 
desfrute do que hoje está a sua disposição”. 

Leandro Rogério Dias
Diretor de Serviços Administrativos
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 A Agência de inovação é um projeto do Centro Paula Souza que tem como princípios 
norteadores:
-Promove as ações do Centro Paula Souza dirigidas ao relacionamento com as empresas, com o setor 
público e com as instituições de ciência e tecnologia, estimulando o desenvolvimento de parcerias 
e s t raté gi c a s  p a ra  a  p e s q u i s a  a p l i c a d a  e  a  t ra n s fe rê n c i a  d e  co n h e c i m e nto ;
Promove e amplia os relacionamentos externos das várias Unidades de Ensino localizadas em todas 
as regiões administrativas do Estado de São Paulo com a sociedade, promovendo o 
desenvolvimento de projetos de P&D cooperativos, a busca de soluções técnicas e tecnológicas para 
o setor empresarial e estimula o desenvolvimento de estágios qualificados para técnicos e 
tecnólogos;
-Estimula e apóia os pesquisadores na prospecção de oportunidades de desenvolvimento de 
pesquisas tecnológicas aplicadas;
-Promove a cultura e a gestão da propriedade intelectual e apóia os pesquisadores na elaboração 
dos pedidos de patentes, no registro de software e das outras formas da propriedade intelectual, na 
transferência de tecnologia e na elaboração de convênios e contratos de P&D;
Promove o fortalecimento das atividades de P&D com o setor privado, estimulando a realização de 
projetos conjuntos e a articulação de parcerias com agências de fomento e investidores do capital 
empreendedor;
-Promove o desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológicas e parcerias estratégicas 
com incubadoras de empresas e com parques tecnológicos localizados nas regiões administrativas 
do Estado de São Paulo.

Faça parte deste projeto, procure o Prof. Responsável pelo Projeto Leonardo Lepre e tire suas 
dúvidas

Acesse: http://www.inovapaulasouza.sp.gov.br



Rua Ribeiro de Barros, 1.770 – Centro 
 CEP: 19015-030 - Presidente Prudente/SP 

18 | 3916 - 3779

www.etecarrudamello.com.br
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