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Fachada da EtecFachada da Etec

O propósito na elaboração do Plano Plurianual de Gestão - PPG é a construção de um instrumentoO propósito na elaboração do Plano Plurianual de Gestão - PPG é a construção de um instrumento
teórico-metodológico, que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de umateórico-metodológico, que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma
forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e participativa. É uma metodologia de trabalhoforma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e participativa. É uma metodologia de trabalho
que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição, conforme cita Vasconcelosque possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição, conforme cita Vasconcelos
(1995).(1995).

Segundo Veiga (2004, p.12), “Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o queSegundo Veiga (2004, p.12), “Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que
temos intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscamos otemos intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscamos o
possível”. O PPG não deve ser entendido apenas como um documento que será encaminhado àspossível”. O PPG não deve ser entendido apenas como um documento que será encaminhado às
autoridades ounúcleos de supervisão para cumprir as tarefas burocráticas, pois envolve osautoridades ounúcleos de supervisão para cumprir as tarefas burocráticas, pois envolve os
indivíduos presentes no processo educativo escolar, de modo que subsidia a organização do trabalhoindivíduos presentes no processo educativo escolar, de modo que subsidia a organização do trabalho
pedagógico e educativo da escola. Para Veiga (2004, p.13), o projeto busca um rumo, uma direção. Épedagógico e educativo da escola. Para Veiga (2004, p.13), o projeto busca um rumo, uma direção. É
uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Poruma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por
isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamenteisso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente
articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da populaçãoarticulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população
majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo demajoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de
sociedade. Na dimensão pedagógica reside à possibilidade da efetivação da intencionalidade dasociedade. Na dimensão pedagógica reside à possibilidade da efetivação da intencionalidade da
escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.
Pedagógico ainda, no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias àsPedagógico ainda, no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às
escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.

Nosso PPG é construído no coletivo, sempre com o auxílio de alunos, pais de alunos, dos docentes,Nosso PPG é construído no coletivo, sempre com o auxílio de alunos, pais de alunos, dos docentes,
coordenadores de curso, de classes descentralizadas e pedagógico, orientadora educacional, diretor,coordenadores de curso, de classes descentralizadas e pedagógico, orientadora educacional, diretor,
diretores administrativos, assistente técnica administrativa e demais prestadores de serviços dasdiretores administrativos, assistente técnica administrativa e demais prestadores de serviços das
empresas terceirizadas de segurança e de limpeza, mesmo que muitas vezes informalmente.empresas terceirizadas de segurança e de limpeza, mesmo que muitas vezes informalmente.
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I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

ASSUNTOS TRATADOSASSUNTOS TRATADOS

Plano Plurianual de Gestão 2019/2023.Plano Plurianual de Gestão 2019/2023.

CONCLUSÕES / DEFINIÇÕESCONCLUSÕES / DEFINIÇÕES

O Presidente, Marcelo Duarte e o Representante das Relações Institucionais, Matheus Monteiro deO Presidente, Marcelo Duarte e o Representante das Relações Institucionais, Matheus Monteiro de
Lima, explanaram sobre o Plano Plurianual de Gestão (PPG).Lima, explanaram sobre o Plano Plurianual de Gestão (PPG).

Os membros do Conselho de Escola, colaboradores na execução do mesmo, ainda conversaramOs membros do Conselho de Escola, colaboradores na execução do mesmo, ainda conversaram
sobre as metas e realizaram a análise Swot.sobre as metas e realizaram a análise Swot.

No final da reunião, os membros aprovaram o PPG 2019-2023.No final da reunião, os membros aprovaram o PPG 2019-2023.
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Transcrição na íntegra da ata anexada:Transcrição na íntegra da ata anexada:

CONCLUSÕES/DEFINIÇÕES:CONCLUSÕES/DEFINIÇÕES:

Matheus Monteiro de Lima, Representante das Relações Institucionais, iniciou a reunião com asMatheus Monteiro de Lima, Representante das Relações Institucionais, iniciou a reunião com as
pautas sugeridas para análise na última reunião e comunicou que abrirá duas turmas do Ensinopautas sugeridas para análise na última reunião e comunicou que abrirá duas turmas do Ensino
Médio em 2020: ETIM, MTec ou o curso integrado com a Fatec. Os cursos de Programação de JogosMédio em 2020: ETIM, MTec ou o curso integrado com a Fatec. Os cursos de Programação de Jogos
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Digitais e Redes de Computadores não serão abertos no mesmo semestre. Outra possibilidade éDigitais e Redes de Computadores não serão abertos no mesmo semestre. Outra possibilidade é
verificar um terceiro curso (Produção Multimídia) da área para oferecer um curso por vez deverificar um terceiro curso (Produção Multimídia) da área para oferecer um curso por vez de
Informação e Comunicação. O Presidente do Conselho, Marcelo Duarte, alertou que a Instituição deInformação e Comunicação. O Presidente do Conselho, Marcelo Duarte, alertou que a Instituição de
Ensino não tem infraestrutura para comportar todos os cursos por conta dos laboratórios e que seráEnsino não tem infraestrutura para comportar todos os cursos por conta dos laboratórios e que será
preciso um planejamento para alinhar todas as áreas. Em relação à alternância do curso depreciso um planejamento para alinhar todas as áreas. Em relação à alternância do curso de
Administração da sala descentralizada de Pirapozinho, depende da Administração Central e daAdministração da sala descentralizada de Pirapozinho, depende da Administração Central e da
Prefeitura. A última turma teve uma grande evasão, formando menos de 50%. Matheus explicou osPrefeitura. A última turma teve uma grande evasão, formando menos de 50%. Matheus explicou os
objetivos do Plano Plurianual de Gestão e as metas inseridas para 2019-2023: 1ª Etec Acessível (semobjetivos do Plano Plurianual de Gestão e as metas inseridas para 2019-2023: 1ª Etec Acessível (sem
acessibilidade, a Unidade de Ensino aguarda a reforma nos próximos meses); 2ª Aluno consciente eacessibilidade, a Unidade de Ensino aguarda a reforma nos próximos meses); 2ª Aluno consciente e
frequente até a conclusão da habilitação (acompanhamento realizado pela Orientadora Educacional,frequente até a conclusão da habilitação (acompanhamento realizado pela Orientadora Educacional,
Coordenadora Pedagógica e Coordenador de Curso para oferecer o apoio necessário ao aluno); 3ªCoordenadora Pedagógica e Coordenador de Curso para oferecer o apoio necessário ao aluno); 3ª
Oferecimento de cursos distintos em um mesmo Vestibulinho (debatido anteriormente); 4ª MelhorarOferecimento de cursos distintos em um mesmo Vestibulinho (debatido anteriormente); 4ª Melhorar
a demanda do Vestibulinho (aumentar a qualidade da seleção – várias ações de divulgação serãoa demanda do Vestibulinho (aumentar a qualidade da seleção – várias ações de divulgação serão
realizadas) e 5ª Quadro de funcionários (a Etec só possui um funcionário, Claudemir, Secretariarealizadas) e 5ª Quadro de funcionários (a Etec só possui um funcionário, Claudemir, Secretaria
Acadêmica). Em seguida, os membros fizeram a análise SWOT: Oportunidades (Terceirização doAcadêmica). Em seguida, os membros fizeram a análise SWOT: Oportunidades (Terceirização do
Hospital e Maternidade Estadual com possibilidade de transferência de funcionário, Convite aosHospital e Maternidade Estadual com possibilidade de transferência de funcionário, Convite aos
empresários para assistir as aulas na Etec e Diminuição da Bolsa do Fies), Fraqueza (Explorar aempresários para assistir as aulas na Etec e Diminuição da Bolsa do Fies), Fraqueza (Explorar a
fachada/muro para divulgar a Etec), Ameaça (Bolsas de outras Instituições de Ensino) e Forçasfachada/muro para divulgar a Etec), Ameaça (Bolsas de outras Instituições de Ensino) e Forças
(Alimentação, Localização e Ensino de qualidade). Após o término da análise Swot, os membros do(Alimentação, Localização e Ensino de qualidade). Após o término da análise Swot, os membros do
Conselho de Escola aprovaram o Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2019 – 2023. Nada mais havendoConselho de Escola aprovaram o Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2019 – 2023. Nada mais havendo
a ser tratado, eu, Eliane Tayra Gushiken, lavrei a presente ata que será lida e assinada por todos osa ser tratado, eu, Eliane Tayra Gushiken, lavrei a presente ata que será lida e assinada por todos os
presentes.presentes.

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
IntegradoIntegrado
Programa VENCE (2015): A escola tem um papel fundamental na integração do jovem à vida social ePrograma VENCE (2015): A escola tem um papel fundamental na integração do jovem à vida social e
produtiva do país. Ciente dessa importância, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria daprodutiva do país. Ciente dessa importância, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da
Educação do Estado, criou o programa VENCE (Rede de Ensino Médio Técnico). O programa, naEducação do Estado, criou o programa VENCE (Rede de Ensino Médio Técnico). O programa, na
modalidade Ensino Médio Concomitante à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, possibilitamodalidade Ensino Médio Concomitante à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, possibilita
aos estudantes do Ensino Médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) das escolas estaduaisaos estudantes do Ensino Médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) das escolas estaduais
obter, também, formação e certificado de um curso técnico. O objetivo é ampliar as condições paraobter, também, formação e certificado de um curso técnico. O objetivo é ampliar as condições para
que os jovens desenvolvam plenamente suas capacidades e seus potenciais e, assim, possamque os jovens desenvolvam plenamente suas capacidades e seus potenciais e, assim, possam
trabalhar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e comunidades. Otrabalhar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e comunidades. O
programa VENCE (Rede de Ensino Médio Técnico) conta com mais de 250 instituições de educaçãoprograma VENCE (Rede de Ensino Médio Técnico) conta com mais de 250 instituições de educação
profissional, que oferecem cerca de 60 cursos técnicos em diferentes municípios paulistas. Essasprofissional, que oferecem cerca de 60 cursos técnicos em diferentes municípios paulistas. Essas
instituições são credenciadas e assinam contrato com a Secretaria da Educação do Estado de Sãoinstituições são credenciadas e assinam contrato com a Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo. Como a proposta é oferecer uma oportunidade para complementar a formação do jovem, aPaulo. Como a proposta é oferecer uma oportunidade para complementar a formação do jovem, a
condição básica para participar do programa é cursar e frequentar regularmente as aulas do Ensinocondição básica para participar do programa é cursar e frequentar regularmente as aulas do Ensino
Médio ou da EJA. A partir de 2016, implantou-se na Etec o ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio),Médio ou da EJA. A partir de 2016, implantou-se na Etec o ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio),
onde todos os componentes curriculares passam a ser ministrados (para esta nova turma), poronde todos os componentes curriculares passam a ser ministrados (para esta nova turma), por
docentes do Ceeteps, nesta sede. Em 2017 implantou-se o ETIM em Informática para Internet e emdocentes do Ceeteps, nesta sede. Em 2017 implantou-se o ETIM em Informática para Internet e em
2018 uma nova turma desta mesma Habilitação e uma nova Turma do VENCE em Administração em2018 uma nova turma desta mesma Habilitação e uma nova Turma do VENCE em Administração em
parceria com a SEE. Habilitações Oferecidas: Habilitação Profissional de TÉCNICO EMparceria com a SEE. Habilitações Oferecidas: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (a partir de 2016) O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO éADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (a partir de 2016) O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é
o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração doo profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realizaplanejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza
atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informáticaatividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática
básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando asbásica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as
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normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINOHabilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO (a partir de 2017) O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional queMÉDIO (a partir de 2017) O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que
desenvolve programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas dadesenvolve programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da
lógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica elógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e
matemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentosmatemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos
específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento deespecíficos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de
sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativossistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos
empregados no comércio e marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade deempregados no comércio e marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações, reconhecendo e respeitando osseus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os
limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico elimites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e
tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranettecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranet
selecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utilizaselecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza
categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizarcategorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar
conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.

TécnicoTécnico
O ingresso aos Cursos Técnicos oferecidos dar-se-á por meio de processo seletivo para alunos queO ingresso aos Cursos Técnicos oferecidos dar-se-á por meio de processo seletivo para alunos que
tenham concluído, no mínimo, a primeira série e estejam matriculados na segunda série do Ensinotenham concluído, no mínimo, a primeira série e estejam matriculados na segunda série do Ensino
Médio ou equivalente. O processo seletivo é divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, comMédio ou equivalente. O processo seletivo é divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, com
indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas. Asindicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas. As
competências e habilidades exigidas são aquelas previstas para a primeira série do Ensino Médio,competências e habilidades exigidas são aquelas previstas para a primeira série do Ensino Médio,
nas três áreas do conhecimento: · Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; · Ciências da Natureza,nas três áreas do conhecimento: · Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; · Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias; · Ciências Humanas e suas Tecnologias. Por razões de ordemMatemática e suas Tecnologias; · Ciências Humanas e suas Tecnologias. Por razões de ordem
didática e/ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentos diversificadosdidática e/ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentos diversificados
para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aospara ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aos
demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, ou pordemais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, ou por
reclassificação. Habilitações Oferecidas: Eixo Tecnológico de “Gestão e Negócios”: Habilitaçãoreclassificação. Habilitações Oferecidas: Eixo Tecnológico de “Gestão e Negócios”: Habilitação
Profissional de TÉCNICO EM CONTABILIDADE O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional queProfissional de TÉCNICO EM CONTABILIDADE O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que
desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa adesempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a
documentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva documentosdocumentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva documentos
relativos à atividade contábil/ administrativa e controla as movimentações. Constitui e regularizarelativos à atividade contábil/ administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza
empresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoriaempresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria
empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetuaempresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua
contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial.contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial.
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional éticoHabilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional ético
que colabora na elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou porte,que colabora na elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou porte,
tendo a competência aliada ao domínio técnico e no planejamento e implementação de ações detendo a competência aliada ao domínio técnico e no planejamento e implementação de ações de
vendas e ações de mercado. Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos.vendas e ações de mercado. Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos.
Operacionaliza as políticas de comunicação da empresa: fidelização de clientes, relação comOperacionaliza as políticas de comunicação da empresa: fidelização de clientes, relação com
fornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de apresentação dos produtos no pontofornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de apresentação dos produtos no ponto
de venda. Executa o controle, estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração ede venda. Executa o controle, estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração e
na realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação da área. Habilitaçãona realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação da área. Habilitação
Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional queProfissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que
adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento daadota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da
produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades deprodução e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de
controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomentacontroles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta
ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas deideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de
segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. Habilitaçãosegurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. Habilitação
Profissional de TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS O TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS é oProfissional de TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS O TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS é o
profissional que executa serviços de suporte e apoio técnico-administrativo a escritórios deprofissional que executa serviços de suporte e apoio técnico-administrativo a escritórios de
advocacia, de auditoria jurídica, recursos humanos e departamentos administrativos, bem comoadvocacia, de auditoria jurídica, recursos humanos e departamentos administrativos, bem como
cumpre as determinações legais atribuídas a cartórios judiciais e extrajudiciais, executandocumpre as determinações legais atribuídas a cartórios judiciais e extrajudiciais, executando
procedimentos e registros cabíveis. É responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos eprocedimentos e registros cabíveis. É responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e
de documentos técnicos. Presta atendimento ao público. Habilitação Profissional de TRANSAÇÕESde documentos técnicos. Presta atendimento ao público. Habilitação Profissional de TRANSAÇÕES
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IMOBILIÁRIAS O Técnico em TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS é o profissional que está habilitado paraIMOBILIÁRIAS O Técnico em TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS é o profissional que está habilitado para
intermediar a compra, a venda, a locação e a permuta de imóveis. Atua na administração de bensintermediar a compra, a venda, a locação e a permuta de imóveis. Atua na administração de bens
imóveis, solicita e orienta quanto à documentação necessária para cadastramento, transferência,imóveis, solicita e orienta quanto à documentação necessária para cadastramento, transferência,
inscrição e registro junto aos órgãos competentes. Apresenta os imóveis aos clientes potenciais einscrição e registro junto aos órgãos competentes. Apresenta os imóveis aos clientes potenciais e
orienta investimentos no mercado imobiliário. Realiza pesquisa de mercado, bem como a captaçãoorienta investimentos no mercado imobiliário. Realiza pesquisa de mercado, bem como a captação
de imóveis, elaborando estratégias de demonstração e comercialização. Atua como avaliador dede imóveis, elaborando estratégias de demonstração e comercialização. Atua como avaliador de
imóveis urbanos e rurais. Emite parecer técnico de avaliação mercadológica e comercial sobre oimóveis urbanos e rurais. Emite parecer técnico de avaliação mercadológica e comercial sobre o
bem a ser comercializado. Interpreta projetos arquitetônicos e mapas. Acompanha a movimentaçãobem a ser comercializado. Interpreta projetos arquitetônicos e mapas. Acompanha a movimentação
do mercado para antever tendências que afetam o empreendimento. Presta assessoria aos clientesdo mercado para antever tendências que afetam o empreendimento. Presta assessoria aos clientes
após a transação imobiliária. Eixo Tecnológico de “Informação e Comunicação”: Habilitaçãoapós a transação imobiliária. Eixo Tecnológico de “Informação e Comunicação”: Habilitação
Profissional de TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES O TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES éProfissional de TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES O TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES é
o profissional que instala, configura, gerencia e analisa dispositivos de comunicação de dados.o profissional que instala, configura, gerencia e analisa dispositivos de comunicação de dados.
Implanta e mantem projetos lógicos, físicos, segurança e serviços de redes locais e de longaImplanta e mantem projetos lógicos, físicos, segurança e serviços de redes locais e de longa
distância. Habilitação Profissional de TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS O TÉCNICO EMdistância. Habilitação Profissional de TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS O TÉCNICO EM
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS é o profissional que compõe equipes multidisciplinares naPROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS é o profissional que compõe equipes multidisciplinares na
construção dos jogos digitais. Projeta, desenvolve e implementa jogos digitais. Codifica programas,construção dos jogos digitais. Projeta, desenvolve e implementa jogos digitais. Codifica programas,
desenvolve e editora elementos sonoros e gráficos em duas e três dimensões; gerencia e prestadesenvolve e editora elementos sonoros e gráficos em duas e três dimensões; gerencia e presta
suporte a jogos digitais. Planeja e desenvolve ações de marketing e divulgação. Seleciona recursossuporte a jogos digitais. Planeja e desenvolve ações de marketing e divulgação. Seleciona recursos
de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento dede trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de
jogos digitais em diversas mídias, tais como: consoles, microcomputadores, dispositivos móveis ejogos digitais em diversas mídias, tais como: consoles, microcomputadores, dispositivos móveis e
Internet.Internet.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre

Recursos HumanosRecursos Humanos
  

Constitui o quadro de pessoal administrativo da Etec, o Diretor da unidade escolare os Diretores deConstitui o quadro de pessoal administrativo da Etec, o Diretor da unidade escolare os Diretores de
Serviços da Área Administrativa e o da Área Acadêmica. Além destes, 1(um)AgenteTécnicoeServiços da Área Administrativa e o da Área Acadêmica. Além destes, 1(um)AgenteTécnicoe
Administrativona Secretaria Acadêmica,1(um) Auxiliar deDocente, 1(um) Assistente AdministrativoAdministrativona Secretaria Acadêmica,1(um) Auxiliar deDocente, 1(um) Assistente Administrativo
atuando na Diretoria de Serviços Administrativos e1(um) ATA - Assistente Técnicoatuando na Diretoria de Serviços Administrativos e1(um) ATA - Assistente Técnico
Administrativo.Completando o quantitativo de pessoal relacionado as rotinas de apoio administrativoAdministrativo.Completando o quantitativo de pessoal relacionado as rotinas de apoio administrativo
atualmentehá 5(cinco) estagiários distribuídos entrea secretaria acadêmica, diretoria de serviçosatualmentehá 5(cinco) estagiários distribuídos entrea secretaria acadêmica, diretoria de serviços
administrativos, biblioteca e laboratóriosda unidade escolar. administrativos, biblioteca e laboratóriosda unidade escolar. 

Em relação aos serviços terceirizados todos funcionam conforme previsto em contrato. OsEm relação aos serviços terceirizados todos funcionam conforme previsto em contrato. Os
colaboradores são responsáveis e participam ativamente de todas as atividades desenvolvidas pelacolaboradores são responsáveis e participam ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela
Etec. Na área de Vigilância Patrimonial são 06 colaboradores,na área de Limpeza Predial são 03Etec. Na área de Vigilância Patrimonial são 06 colaboradores,na área de Limpeza Predial são 03
colaboradores e na cozinha 01 colaboradora que atuaem consonância ao estabelecido.colaboradores e na cozinha 01 colaboradora que atuaem consonância ao estabelecido.

A Etec está com déficit de funcionários. Ocorre que antes do encerramento do Concurso que estavaA Etec está com déficit de funcionários. Ocorre que antes do encerramento do Concurso que estava
vigente atémeados de 2013 fomos autorizados a contratar quatro servidores administrativos.vigente atémeados de 2013 fomos autorizados a contratar quatro servidores administrativos.
Destes, somente um se apresentou e aceitou a vaga de auxiliar administrativo, ficando desta formaDestes, somente um se apresentou e aceitou a vaga de auxiliar administrativo, ficando desta forma
três vagas sem preenchimento.Visando minimizar este problema, novos estagiários foram solicitadostrês vagas sem preenchimento.Visando minimizar este problema, novos estagiários foram solicitados
àAdministração Central do Ceeteps.àAdministração Central do Ceeteps.

NomeNome Leandro Rogério DiasLeandro Rogério Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente

                             8 / 93                             8 / 93



 

AtividadeAtividade

NomeNome Francisco Alves da LuzFrancisco Alves da Luz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcos Rodrigues  Marcos Rodrigues  
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Sheila Maria SerafimSheila Maria Serafim
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Silvério Takao HosomiSilvério Takao Hosomi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Fúlvia Leticia Perego SilvaFúlvia Leticia Perego Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Leonardo Muzi de FigueiredoLeonardo Muzi de Figueiredo
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Luiz Antônio SirpaLuiz Antônio Sirpa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Munique Miyoshi de AlmeidaMunique Miyoshi de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Odinir Liberati VieiraOdinir Liberati Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Lucia IaraLucia Iara
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Eliana Maria TrevisanEliana Maria Trevisan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade

NomeNome Paulo Sérgio Jesuíno PereiraPaulo Sérgio Jesuíno Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Cláudia Aparecida Patrício MuttiCláudia Aparecida Patrício Mutti
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Kátia Luciane de Campos SilvaKátia Luciane de Campos Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Sérgio Eduardo Brugnolo de SouzaSérgio Eduardo Brugnolo de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Mônica Kurak LombardiMônica Kurak Lombardi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luís Carlos dos SantosLuís Carlos dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Eddy Augusto SantosEddy Augusto Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Eliane Tayra GushikenEliane Tayra Gushiken
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Jessica Aparecida Souza JanuaroJessica Aparecida Souza Januaro
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Fernanda Quineli Alves NagaoFernanda Quineli Alves Nagao
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Filipe Sostenes Costa e SilvaFilipe Sostenes Costa e Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade

NomeNome Nilda dos Santos RosaNilda dos Santos Rosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Eliezs Silva LealEliezs Silva Leal
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Juliano Nicoluci GarciaJuliano Nicoluci Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Rafael Henrique Ribeiro de OliveiraRafael Henrique Ribeiro de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Andreia Salmazo BertassoAndreia Salmazo Bertasso
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Renata BarbieriRenata Barbieri
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Eder João CoelhoEder João Coelho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Claudemir Abril PontesClaudemir Abril Pontes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Silvana Gomes AlvesSilvana Gomes Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Regiane Cristina DiasRegiane Cristina Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Matheus Monteiro de LimaMatheus Monteiro de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
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AtividadeAtividade

NomeNome Ricardo Ribeiro SecoRicardo Ribeiro Seco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Oscar de Andrade JuniorOscar de Andrade Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcos Aparecido MuttiMarcos Aparecido Mutti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Leonardo Menosse RibeiroLeonardo Menosse Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome Rubens Leão CavalcantiRubens Leão Cavalcanti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Mariluce Dias GuedesMariluce Dias Guedes
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Ivani Soares de PinhoIvani Soares de Pinho
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Flávio Claudino de AraújoFlávio Claudino de Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Leandro Rogério DiasLeandro Rogério Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Marcelo DuarteMarcelo Duarte
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade

NomeNome Maicon Alves DiasMaicon Alves Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade

NomeNome Juliano dos Santos MiolaJuliano dos Santos Miola
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Ederson Eulino Santos SilvaEderson Eulino Santos Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Jacqueline Pereira dos Santos SouzaJacqueline Pereira dos Santos Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Mariana Zorato Vernilo TuressoMariana Zorato Vernilo Turesso
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Edilene Cristine Weffort LourençoEdilene Cristine Weffort Lourenço
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Elaine Cristina ZiembaElaine Cristina Ziemba
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Delcimario da Silva NobrezaDelcimario da Silva Nobreza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Lenival Cavalcante da SilvaLenival Cavalcante da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Luciane Lima Beckner de OliveiraLuciane Lima Beckner de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Adriana Aparecida Alves Martins de FreitasAdriana Aparecida Alves Martins de Freitas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome João Lucas de Aguiar AmorinJoão Lucas de Aguiar Amorin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade

NomeNome Rodrigo Felipe da Silva Rodrigo Felipe da Silva 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Aparecido Marinho Silva JuniorAparecido Marinho Silva Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Paula Beatriz da Silva Affine Paula Beatriz da Silva Affine 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Sidinei de Olveira SousaSidinei de Olveira Sousa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Junior Renato ExelJunior Renato Exel
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade

NomeNome Lindomar BarbosaLindomar Barbosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Filipe Retali Melo Freixo dos SantosFilipe Retali Melo Freixo dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade

NomeNome Lucas Alves da Silva Prudente Lucas Alves da Silva Prudente 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Maria Julia Putinatti AndrighettiMaria Julia Putinatti Andrighetti
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade

NomeNome João Pucci NetoJoão Pucci Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Antonio Leonardo Pullig de BarrosAntonio Leonardo Pullig de Barros
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade

NomeNome João Augusto da Rocha Dalben João Augusto da Rocha Dalben 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Marcelo SalatiMarcelo Salati
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

Espaço FísicoEspaço Físico

O prédio onde funciona a Etec foi construído em 1925, onde funcionou a primeira escola doO prédio onde funciona a Etec foi construído em 1925, onde funcionou a primeira escola do
município. Sendo assim, faz-se necessário reformas urgentes pois, possui problemas communicípio. Sendo assim, faz-se necessário reformas urgentes pois, possui problemas com
infiltrações, vazamentos e problemas elétricose não existe qualquer tipo de acessibilidade, o númeroinfiltrações, vazamentos e problemas elétricose não existe qualquer tipo de acessibilidade, o número
de sanitários não é adequado e para que possamos expandir os cursos, inclusive para a implantaçãode sanitários não é adequado e para que possamos expandir os cursos, inclusive para a implantação
do Técnico em Edificações, proposto pelo Ceeteps,tem-se que construir novos laboratórios. do Técnico em Edificações, proposto pelo Ceeteps,tem-se que construir novos laboratórios. 

O estacionamento do prédio é insuficiente tanto para docentes quanto para os funcionáriosO estacionamento do prédio é insuficiente tanto para docentes quanto para os funcionários
administrativos. Não são oferecidas vagas de estacionamento para discentes.administrativos. Não são oferecidas vagas de estacionamento para discentes.

O projeto de reforma e adequaçoes já foi elaborado pelo Ceeteps e aguardamos o orçamento e aO projeto de reforma e adequaçoes já foi elaborado pelo Ceeteps e aguardamos o orçamento e a
liberação das verbas para a execução das mesmas.liberação das verbas para a execução das mesmas.

Aguardamos liberação de verba este ano (R$ 600.000,00), para acessibilidade da Etec.Aguardamos liberação de verba este ano (R$ 600.000,00), para acessibilidade da Etec.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Multimeios 1Sala Multimeios 1
ÁreaÁrea 38,538,5
DescriçãoDescrição Sala destinada a utilização quando daSala destinada a utilização quando da

necessidade de utilizar equipamentos de som,necessidade de utilizar equipamentos de som,
vídeo, projetor e outros.vídeo, projetor e outros.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Multimeios 2Sala Multimeios 2
ÁreaÁrea 38,538,5
DescriçãoDescrição Sala destinada a utilização quando daSala destinada a utilização quando da

necessidade de utilizar equipamentos de som,necessidade de utilizar equipamentos de som,
vídeo, projetor e outros.vídeo, projetor e outros.

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
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ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Sala de aulaSala de aula

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de TCCLaboratório de TCC
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Utilizado para pesquisa e desenvolvimento dosUtilizado para pesquisa e desenvolvimento dos

trabalhos acadêmicos.trabalhos acadêmicos.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 38,538,5
DescriçãoDescrição Sala de aula - térreoSala de aula - térreo

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 5Laboratório de Informática 5
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática - térreo.Laboratório de Informática - térreo.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição Laboratório de Hardware - térreo.Laboratório de Hardware - térreo.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Biblioteca e Sala de leituraBiblioteca e Sala de leitura
ÁreaÁrea 82,782,7
DescriçãoDescrição Biblioteca e Sala de leituraBiblioteca e Sala de leitura

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Deposito Serviços GeraisDeposito Serviços Gerais
ÁreaÁrea 6,66,6
DescriçãoDescrição Deposito de materiais de limpeza 2º andarDeposito de materiais de limpeza 2º andar

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ArquivoArquivo
ÁreaÁrea 5,885,88
DescriçãoDescrição Arquivo destinado a documentos da secretaria -Arquivo destinado a documentos da secretaria -

2º andar.2º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Arquivo SecretariaArquivo Secretaria
ÁreaÁrea 10,110,1
DescriçãoDescrição Arquivo da secretaria - 2º andar.Arquivo da secretaria - 2º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 41,3441,34
DescriçãoDescrição Sala de aula 2º andarSala de aula 2º andar

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Assessoria de ImprensaAssessoria de Imprensa
ÁreaÁrea 10,110,1
DescriçãoDescrição Assessoria de Imprensa - 2º andar.Assessoria de Imprensa - 2º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC feminino - alunasWC feminino - alunas
ÁreaÁrea 19,7419,74
DescriçãoDescrição WC feminino - alunasWC feminino - alunas

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC masculino- alunasWC masculino- alunas
ÁreaÁrea 19,1919,19
DescriçãoDescrição WC masculino- alunasWC masculino- alunas

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC professoresWC professores
ÁreaÁrea 4,174,17
DescriçãoDescrição WC professoresWC professores

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC professorasWC professoras
ÁreaÁrea 4,174,17
DescriçãoDescrição WC professorasWC professoras

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. GestãoLab. Gestão
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. Ciências Físicas e BiológicasLab. Ciências Físicas e Biológicas
ÁreaÁrea 75,0875,08
DescriçãoDescrição Lab. Ciências Físicas e BiológicasLab. Ciências Físicas e Biológicas

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DiretoriaDiretoria
ÁreaÁrea 41,3441,34
DescriçãoDescrição Sala de Diretoria Geral, Acadêmica e CoordenaçãoSala de Diretoria Geral, Acadêmica e Coordenação

Pedagógica - 1º andar.Pedagógica - 1º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SecretariaSecretaria
ÁreaÁrea 41,3441,34
DescriçãoDescrição Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Apoio AdministrativoApoio Administrativo
ÁreaÁrea 16,1416,14
DescriçãoDescrição Utilizado pela Diretoria de ServiçosUtilizado pela Diretoria de Serviços

Administrativos para controle de materiais paraAdministrativos para controle de materiais para
docentes e livro ponto e reservas de laboratóriosdocentes e livro ponto e reservas de laboratórios
e salas multimeios - 1º andar.e salas multimeios - 1º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 41,3441,34
DescriçãoDescrição Sala de aula 2º andarSala de aula 2º andar

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala do ServidorSala do Servidor
ÁreaÁrea 13,2713,27
DescriçãoDescrição Sala para o ServidorSala para o Servidor

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Diretoria de Serviços AdministrativosDiretoria de Serviços Administrativos
ÁreaÁrea 32,6132,61
DescriçãoDescrição Sala da Diretoria de Serviços da ÁreaSala da Diretoria de Serviços da Área

Administrativa - 1º andar.Administrativa - 1º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC Masculino DiretoriaWC Masculino Diretoria
ÁreaÁrea 3,223,22
DescriçãoDescrição WC Masculino DiretoriaWC Masculino Diretoria

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC Feminino ProfessorasWC Feminino Professoras
ÁreaÁrea 3,223,22
DescriçãoDescrição WC Feminino DiretoriaWC Feminino Diretoria

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DespensaDespensa
ÁreaÁrea 13,5913,59
DescriçãoDescrição DespensaDespensa

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CozinhaCozinha
ÁreaÁrea 39,0939,09
DescriçãoDescrição CozinhaCozinha
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LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RefeitórioRefeitório
ÁreaÁrea 89,8489,84
DescriçãoDescrição RefeitórioRefeitório

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Terceirizada - LimpezaTerceirizada - Limpeza
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Terceirizada - LimpezaTerceirizada - Limpeza

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC MasculinoWC Masculino
ÁreaÁrea 9,989,98
DescriçãoDescrição WC masculinoWC masculino

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC femininoWC feminino
ÁreaÁrea 3,293,29
DescriçãoDescrição WC femininoWC feminino

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de CoordenaçãoSala de Coordenação
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição Sala de Coordenação de Curso e OrientaçãoSala de Coordenação de Curso e Orientação

EducacionalEducacional

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de ReuniõesSala de Reuniões
ÁreaÁrea 32,6132,61
DescriçãoDescrição Sala de Reuniões - utilizada para reuniões com osSala de Reuniões - utilizada para reuniões com os

colaboradores administrativos, docentes ecolaboradores administrativos, docentes e
terceirizados - térreo.terceirizados - térreo.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DepositoDeposito
ÁreaÁrea 32,6132,61
DescriçãoDescrição Deposito - térreo.Deposito - térreo.

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 21,4721,47
DescriçãoDescrição CantinaCantina

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC alunosWC alunos
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ÁreaÁrea 18,9718,97
DescriçãoDescrição WC alunosWC alunos

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente WC alunasWC alunas
ÁreaÁrea 18,9718,97
DescriçãoDescrição WC alunasWC alunas

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio cobertoPátio coberto
ÁreaÁrea 465,64465,64
DescriçãoDescrição Pátio cobertoPátio coberto

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ZeladoriaZeladoria
ÁreaÁrea 52,552,5
DescriçãoDescrição ZeladoriaZeladoria

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DepositoDeposito
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição DepositoDeposito

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário masculino alunosVestiário masculino alunos
ÁreaÁrea 17,8517,85
DescriçãoDescrição Vestiário masculino alunosVestiário masculino alunos

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário feminino alunosVestiário feminino alunos
ÁreaÁrea 17,8517,85
DescriçãoDescrição Vestiário feminino alunosVestiário feminino alunos

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos ProfessoresSala dos Professores
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição Sala dos ProfessoresSala dos Professores

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário masculino funcionáriosVestiário masculino funcionários
ÁreaÁrea 3,343,34
DescriçãoDescrição Vestiário masculino funcionáriosVestiário masculino funcionários

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Vestiário feminino funcionáriasVestiário feminino funcionárias
ÁreaÁrea 3,343,34
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DescriçãoDescrição Vestiário feminino funcionáriasVestiário feminino funcionárias

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. InformáticaLab. Informática
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição La. InformáticaLa. Informática

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. InformáticaLab. Informática
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Lab. InformáticaLab. Informática

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. InformáticaLab. Informática
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Lab. InformáticaLab. Informática

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. InformáticaLab. Informática
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Lab. InformáticaLab. Informática

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Quadra CobertaQuadra Coberta
ÁreaÁrea 632632
DescriçãoDescrição Quadra CobertaQuadra Coberta

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio DescobertoPátio Descoberto
ÁreaÁrea 943943
DescriçãoDescrição Pátio DescobertoPátio Descoberto

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AuditórioAuditório
ÁreaÁrea 118118
DescriçãoDescrição Sala com maior capacidade reservada paraSala com maior capacidade reservada para

palestras e reuniões.palestras e reuniões.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição Sala de aula - 2º andar.Sala de aula - 2º andar.

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 38,538,5
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DescriçãoDescrição Sala de aula 2ºandarSala de aula 2ºandar

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 38,538,5
DescriçãoDescrição Sala de aula 2º andarSala de aula 2º andar

LocalizaçãoLocalização PrincipalPrincipal
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aulaSala de aula
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição Sala de aula 2º andarSala de aula 2º andar

LocalizaçãoLocalização AnexoAnexo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula/ Multimeios 3Sala de aula/ Multimeios 3
ÁreaÁrea 49,749,7
DescriçãoDescrição Destina-se no período diurno para utilização doDestina-se no período diurno para utilização do

Ensino Médio Integrado e durante o períodoEnsino Médio Integrado e durante o período
noturno por ser equipada com projetor multimídia,noturno por ser equipada com projetor multimídia,
som e outros, como sala Multimeio.som e outros, como sala Multimeio.

Recursos MateriaisRecursos Materiais

Como se trata de uma Etec nova, criada em julho de 2011, a mesma encontra-se com a mobilia novaComo se trata de uma Etec nova, criada em julho de 2011, a mesma encontra-se com a mobilia nova
e adequada, porém, os computadores já estão em número insuficente, pois novas turmas iniciaram.e adequada, porém, os computadores já estão em número insuficente, pois novas turmas iniciaram.
Adequamos e mantemos 5 laboratórios de informática funcionando. Os softwares que possuímos sãoAdequamos e mantemos 5 laboratórios de informática funcionando. Os softwares que possuímos são
os básicos para o funcionamento dos desktops. Não possuímos softwares específicos para os cursosos básicos para o funcionamento dos desktops. Não possuímos softwares específicos para os cursos
técnicos, por exemplo, para o curso Técnico em Contabilidade.técnicos, por exemplo, para o curso Técnico em Contabilidade.

A diretoria administrativa têm organizado todos os setores da Etec, propiciando uma melhorA diretoria administrativa têm organizado todos os setores da Etec, propiciando uma melhor
utilização dos espaços fisicos.utilização dos espaços fisicos.

Os equipamentos necessários para a implantação do curso Técnico em Edificações que já haviamOs equipamentos necessários para a implantação do curso Técnico em Edificações que já haviam
sido entregues a unidade foi encaminhado a outra UE conforme soliciatado pelo Ceeteps, a unidadesido entregues a unidade foi encaminhado a outra UE conforme soliciatado pelo Ceeteps, a unidade
aguarada a reforma e construção de laboratórios para o oferecimento do curso em questão àaguarada a reforma e construção de laboratórios para o oferecimento do curso em questão à
comunidade.comunidade.

A Etec necessita de reformas urgentes, tendo em vista tratar-se de uma edificação antiga. Trata-seA Etec necessita de reformas urgentes, tendo em vista tratar-se de uma edificação antiga. Trata-se
na realidade do primeiro "grupo escolar" construído no município, na década de 1920.na realidade do primeiro "grupo escolar" construído no município, na década de 1920.

  

DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica MicrocomputadorMicrocomputador 33
CorredorCorredor Armário vestiário com 20 vãosArmário vestiário com 20 vãos 44
CozinhaCozinha Refrigerador industrialRefrigerador industrial 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3
gavetasgavetas

11

CoordenaçãoCoordenação Telefone intelbrasTelefone intelbras 22
Salas de aulaSalas de aula Ventilador de paredeVentilador de parede 4848
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Aparelho de som mini-systemAparelho de som mini-system 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços Camera digitalCamera digital 11
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AdministrativosAdministrativos
Salas de aulaSalas de aula Conjunto escolar (mesa comConjunto escolar (mesa com

porta livros + cadeira sem braço)porta livros + cadeira sem braço)
453453

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa para impressora com portaMesa para impressora com porta
papelpapel

99

CozinhaCozinha Armário de aço com 2 portas deArmário de aço com 2 portas de
corrercorrer

11

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Arquivo de aço com 4 gavestasArquivo de aço com 4 gavestas 1111
Apoio AdministrativoApoio Administrativo Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
22

Sala dos professoresSala dos professores Mesa para reunião retangularMesa para reunião retangular 22
BibliotecaBiblioteca Mesa para reunião redondaMesa para reunião redonda 1111
CorredorCorredor Longarina com 4 lugaresLongarina com 4 lugares 55
CozinhaCozinha Fogão IndustrialFogão Industrial 11
CoordenaçãoCoordenação Impressora multifuncionalImpressora multifuncional 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Telefone intelbrasTelefone intelbras 22
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Mesa para computadorMesa para computador 6060
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Microfone profissionalMicrofone profissional 11

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

NotebookNotebook 22

CorredorCorredor Bebedouro de pressãoBebedouro de pressão 66
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Central telefônicaCentral telefônica 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica FaxFax 11
CoordenaçãoCoordenação Armário de aço com 2 portas deArmário de aço com 2 portas de

corrercorrer
22

Apoio AdministrativoApoio Administrativo Caixa Multiuso Oneal OCM 2906BCaixa Multiuso Oneal OCM 2906B
Vintage Power Box Line ActiveVintage Power Box Line Active
100 Watts100 Watts

22

CoordenaçãoCoordenação Cadeira giratória sem braçoCadeira giratória sem braço 77
Salas de multimeiosSalas de multimeios ProjetorProjetor 88
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Netgear swith rackNetgear swith rack 11
Salas de multimeiosSalas de multimeios MicrocomputadorMicrocomputador 11
Salas de aulaSalas de aula ProjetorProjetor 55
Apoio AdministrativoApoio Administrativo Telefone intelbrasTelefone intelbras 22
DiretoriaDiretoria Cadeira giratória sem braçoCadeira giratória sem braço 33
CozinhaCozinha Forno industrialForno industrial 11
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Mesa professorMesa professor 55
Sala dos professoresSala dos professores Televisor tela plana 29 polegadasTelevisor tela plana 29 polegadas 22
DiretoriaDiretoria Mesa em LMesa em L 33
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Impressora multifuncionalImpressora multifuncional 22
CorredorCorredor Bebedouro garrafãoBebedouro garrafão 44
AlmoxarifadoAlmoxarifado Nobreak NBK500I-MODELO 2Nobreak NBK500I-MODELO 2 11
Salas de aulaSalas de aula Cadeira professorCadeira professor 66
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Armário de madeira com 2 portasArmário de madeira com 2 portas
médiomédio

22

Sala do servidorSala do servidor ServidorServidor 11
DiretoriaDiretoria MicrocomputadorMicrocomputador 33
RefeitórioRefeitório Mesa refeitório com 4 lugaresMesa refeitório com 4 lugares 66
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Armário de madeira com 2 portasArmário de madeira com 2 portas

médiomédio
33

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Armário de madeira com 2 portasArmário de madeira com 2 portas
altoalto

22

CozinhaCozinha FreezerFreezer 11
CozinhaCozinha Processador de alimentosProcessador de alimentos 11
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industrialindustrial
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática MicrocomputadorMicrocomputador 127127
Sala de hardwareSala de hardware MicrocomputadorMicrocomputador 1717
Sala dos professoresSala dos professores Estante de madeira com 3Estante de madeira com 3

prateleirasprateleiras
22

Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática EstabilizadorEstabilizador 2222
CoordenaçãoCoordenação Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
88

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Armário de madeira com 2 portasArmário de madeira com 2 portas
altoalto

33

DiretoriaDiretoria Impressora multifuncionalImpressora multifuncional 33
DiretoriaDiretoria Telefone intelbrasTelefone intelbras 44
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Cadeira giratória sem braçoCadeira giratória sem braço 33
Sala dos professoresSala dos professores Quadro de avisos feltro verdeQuadro de avisos feltro verde 99
BibliotecaBiblioteca Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
11

Salas de multimeiosSalas de multimeios Caixa amplificadaCaixa amplificada 22
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Filmadora digitalFilmadora digital 11

Salas de aulaSalas de aula Ventilador de colunaVentilador de coluna 66
Salas de aulaSalas de aula Tela de projeçãoTela de projeção 1212
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Cadeira professorCadeira professor 55
AlmoxarifadoAlmoxarifado Central telefônica ISION IP1600Central telefônica ISION IP1600 11
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

MicrocomputadorMicrocomputador 33

Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Mesa para computadorMesa para computador 110110
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Cadeira giratória sem braçoCadeira giratória sem braço 33

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Gaveteiro volante com 3 gavetasGaveteiro volante com 3 gavetas 66

Salas de aulaSalas de aula Mesa professorMesa professor 66
CozinhaCozinha RefrigeradorRefrigerador 33
BibliotecaBiblioteca Estante desmontável com 10Estante desmontável com 10

prateleirasprateleiras
1515

Apoio AdministrativoApoio Administrativo Microfone BLX/PG58Microfone BLX/PG58 22
Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Impressora HPImpressora HP 22

Diretoria de ServiçosDiretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

Mesa em LMesa em L 22

Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Cadeira giratória sem braçoCadeira giratória sem braço 101101
CorredorCorredor Televisor LCD 32 polegadasTelevisor LCD 32 polegadas 22
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
11

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa em LMesa em L 22
CozinhaCozinha Fogão a gásFogão a gás 11
Sala dos professoresSala dos professores MicrocomputadorMicrocomputador 33
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Cadeira fixa concha dupla semCadeira fixa concha dupla sem

braçosbraços
44

Sala do servidorSala do servidor NobreakNobreak 11
Salas de aulaSalas de aula Quadro branco não magnéticoQuadro branco não magnético 1414
CozinhaCozinha Forno microondasForno microondas 22
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Ar condicionado 30.000 BTUAr condicionado 30.000 BTU 55
BibliotecaBiblioteca MicrocomputadorMicrocomputador 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Rack aço pretoRack aço preto 11
Apoio AdministrativoApoio Administrativo MicrocomputadorMicrocomputador 11
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CozinhaCozinha Liquidificador industrialLiquidificador industrial 22

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros

A principal fonte de recurso da Etec em 2017 foi o Ceeteps com 88,97%, ficando a APM* comA principal fonte de recurso da Etec em 2017 foi o Ceeteps com 88,97%, ficando a APM* com
11,03%.11,03%.

  

* A APM funciona precariamente, visto que não há autorização por parte do poder público municipal -* A APM funciona precariamente, visto que não há autorização por parte do poder público municipal -
Etec sem acessibilidade e sem AVCB. A APM tem sido multada por não ter Alvará de funcionamento.Etec sem acessibilidade e sem AVCB. A APM tem sido multada por não ter Alvará de funcionamento.
O GDS do CPS já foi informado oficialmente.O GDS do CPS já foi informado oficialmente.
Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

Limpeza:Limpeza:Vida Serv Vida Serv Saneamento e Serviços EIRELI MESaneamento e Serviços EIRELI ME

Vigência do contrato: até 27/01/2021Vigência do contrato: até 27/01/2021

Gestor: Leandro Rogério DiasGestor: Leandro Rogério Dias

Vigilância: Vigilância: IMAXIMAX

Foi implantado o posto, porém a Unidade de Ensino ainda não recebeuo contrato de vigência.Foi implantado o posto, porém a Unidade de Ensino ainda não recebeuo contrato de vigência.

Gestor: Leandro Rogério DiasGestor: Leandro Rogério Dias

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Conselho de Escola - 2019/2020Conselho de Escola - 2019/2020
DescriçãoDescrição CONSELHO DE ESCOLA - 2019/2020 I - pelaCONSELHO DE ESCOLA - 2019/2020 I - pela

comunidade escolar:  a) Diretor, presidente nato:comunidade escolar:  a) Diretor, presidente nato:
Marcelo Duarte;  b) um representante dasMarcelo Duarte;  b) um representante das
diretorias de serviços e relações institucionais –diretorias de serviços e relações institucionais –
Matheus Monteiro de Lima;  c) um representanteMatheus Monteiro de Lima;  c) um representante
dos professores – Mônica Kurak Lombardi;  d) umdos professores – Mônica Kurak Lombardi;  d) um
representante dos servidores técnico erepresentante dos servidores técnico e
administrativos – Leandro Rogério Dias;  e) umadministrativos – Leandro Rogério Dias;  e) um
representante dos pais de alunos: Paulo Cesarrepresentante dos pais de alunos: Paulo Cesar
Mendes Teixeira f) um representante dos alunos:Mendes Teixeira f) um representante dos alunos:
Maria Roseli dos Santos;  g) um representante dasMaria Roseli dos Santos;  g) um representante das
instituições auxiliares – Gisele Lisandra Wunderinstituições auxiliares – Gisele Lisandra Wunder
Giovaneli.  II - pela comunidade extraescolar:  a)Giovaneli.  II - pela comunidade extraescolar:  a)
representante de órgão de classe – Fernandarepresentante de órgão de classe – Fernanda
Quineli Alves Nagao;  b) representante dosQuineli Alves Nagao;  b) representante dos
empresários, vinculado a um dos cursos – Joãoempresários, vinculado a um dos cursos – João
Lucas de Aguiar Amorin;  c) aluno egresso atuanteLucas de Aguiar Amorin;  c) aluno egresso atuante
em sua área de formação técnica – Diná Queirózem sua área de formação técnica – Diná Queiróz
de Souza; d) representante do poder públicode Souza; d) representante do poder público
municipal – José Geraldo de Souza (Vereador);  e)municipal – José Geraldo de Souza (Vereador);  e)
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representante de instituição de ensino, vinculadarepresentante de instituição de ensino, vinculada
a um dos cursos – Renilda Terezinha Monteiro;  f)a um dos cursos – Renilda Terezinha Monteiro;  f)
representantes de demais segmentos de interesserepresentantes de demais segmentos de interesse
da escola – Sérgio Eduardo Brugnolo de Souza. Oda escola – Sérgio Eduardo Brugnolo de Souza. O
Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: IConselho de Escola terá as seguintes atribuições: I
- deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico- deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico
da escola; b) as alternativas de soluções para osda escola; b) as alternativas de soluções para os
problemas acadêmicos e pedagógicos c) asproblemas acadêmicos e pedagógicos c) as
prioridades para aplicação de recursos. II –prioridades para aplicação de recursos. II –
estabelecer diretrizes e propor ações deestabelecer diretrizes e propor ações de
integração da Etec com a comunidade; III - proporintegração da Etec com a comunidade; III - propor
a implantação ou extinção de cursos oferecidosa implantação ou extinção de cursos oferecidos
pela Etec, de acordo com as demandas locais epela Etec, de acordo com as demandas locais e
regionais e outros indicadores; IV - aprovar oregionais e outros indicadores; IV - aprovar o
Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V -Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V -
apreciar os relatórios anuais da escola, analisandoapreciar os relatórios anuais da escola, analisando
seu desempenho diante das diretrizes e metasseu desempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas. Mandato: de 02/02/2019 atéestabelecidas. Mandato: de 02/02/2019 até
01/02/2020.01/02/2020.

DenominaçãoDenominação Representantes de Turma 2019Representantes de Turma 2019
DescriçãoDescrição O Representante de Turma são alunos eleitosO Representante de Turma são alunos eleitos

pelos pares para representá-los junto a Equipe depelos pares para representá-los junto a Equipe de
Gestão. Nesta unidade escolar, o Coordenador deGestão. Nesta unidade escolar, o Coordenador de
Curso é o responsável pela condução do processoCurso é o responsável pela condução do processo
eleitoral em cada uma de suas salas de aulaeleitoral em cada uma de suas salas de aula
(devidamente registrado em Ata), explicando que(devidamente registrado em Ata), explicando que
o aluno escolhido para representar a turma seriao aluno escolhido para representar a turma seria
aquele que receber da maioria da classe o voto deaquele que receber da maioria da classe o voto de
confiança para exercer a função, o que fazconfiança para exercer a função, o que faz
aumentar sua responsabilidade e necessidade deaumentar sua responsabilidade e necessidade de
dedicar-se à vida escolar. Basicamente, asdedicar-se à vida escolar. Basicamente, as
atribuições do Representante de sala será eatribuições do Representante de sala será e
elemento de ligação da turma com os professoreselemento de ligação da turma com os professores
e os demais colaboradores da escola; participare os demais colaboradores da escola; participar
das reuniões solicitadas pela Direção/Professores;das reuniões solicitadas pela Direção/Professores;
informar a turma sobre os assuntos tratados nasinformar a turma sobre os assuntos tratados nas
reuniões e transmitir à turma recados ereuniões e transmitir à turma recados e
informações sobre assuntos de interesse coletivoinformações sobre assuntos de interesse coletivo
recebidos da Escola; buscar com a turma umrecebidos da Escola; buscar com a turma um
ambiente de amizade, cooperação e união,ambiente de amizade, cooperação e união,
acompanhar os colegas nas dificuldadesacompanhar os colegas nas dificuldades
apresentadas (aprendizagem, atitudes, faltas,apresentadas (aprendizagem, atitudes, faltas,
casos de doenças, auxiliando a identificaçãocasos de doenças, auxiliando a identificação
destes casos pela Orientadora Educacional,destes casos pela Orientadora Educacional,
Coordenadora Pedagógica, Coordenador de Curso,Coordenadora Pedagógica, Coordenador de Curso,
Direção e Professores; estimular e organizar juntoDireção e Professores; estimular e organizar junto
com a Direção e os Professores a criação decom a Direção e os Professores a criação de
grupos de monitoria para auxiliar os colegas comgrupos de monitoria para auxiliar os colegas com
dificuldades; colaborar com os colegas novatosdificuldades; colaborar com os colegas novatos
para que se adaptem ao ambiente escolar. Etecpara que se adaptem ao ambiente escolar. Etec
Prof. Adolpho Arruda Mello RepresentantesProf. Adolpho Arruda Mello Representantes
discente 1º semestre de 2019 TÉCNICOSdiscente 1º semestre de 2019 TÉCNICOS
MODULARES Habilitação Módulo RepresentantesMODULARES Habilitação Módulo Representantes

                            26 / 93                            26 / 93



 

Contabilidade 2° Lucas Crevelli da SilvaContabilidade 2° Lucas Crevelli da Silva
Crescencio e Diego Ferreira Felix da SilvaCrescencio e Diego Ferreira Felix da Silva
Contabilidade 3° Henrique Júnior Palmeira e LuisContabilidade 3° Henrique Júnior Palmeira e Luis
Hiago Ribeiro dos Santos Marketing 1° GuilhermeHiago Ribeiro dos Santos Marketing 1° Guilherme
Costa Macedo e Larissa Fernanda Souza ServiçosCosta Macedo e Larissa Fernanda Souza Serviços
Jurídicos 3° Taciany Ingrid da Silva e PamelaJurídicos 3° Taciany Ingrid da Silva e Pamela
Carolina de Souza Vieira Transações ImobiliáriasCarolina de Souza Vieira Transações Imobiliárias
2º Denise de Souza Marques Filho e Marília2º Denise de Souza Marques Filho e Marília
Marques de Sá Pinheiro Programação de JogosMarques de Sá Pinheiro Programação de Jogos
Digitais 1° Vitor Martinez e Caian Silvestre RedesDigitais 1° Vitor Martinez e Caian Silvestre Redes
de Computadores 1° João Henrique Oliveira ede Computadores 1° João Henrique Oliveira e
Laion Cesar da Silva Lima ENSINO TÉCNICOLaion Cesar da Silva Lima ENSINO TÉCNICO
INTEGRADO AO MÉDIO ETIM Informática paraINTEGRADO AO MÉDIO ETIM Informática para
Internet 2° Camilly Theobald de Souza e GabrielInternet 2° Camilly Theobald de Souza e Gabriel
Pilan Moraes 3° Aryany Klen Soares e AmandaPilan Moraes 3° Aryany Klen Soares e Amanda
Lissa Sugimoto ETIM Administração 1° Eduarda deLissa Sugimoto ETIM Administração 1° Eduarda de
Moura Oliveira e Laura Beatriz Bachega OliveiraMoura Oliveira e Laura Beatriz Bachega Oliveira
CLASSES DESCENTRALIZADAS Ext. Etec Prof.CLASSES DESCENTRALIZADAS Ext. Etec Prof.
Adolpho Arruda Mello – EE Fernando Costa -Adolpho Arruda Mello – EE Fernando Costa -
VENCE Habilitação Módulo Representantes VENCEVENCE Habilitação Módulo Representantes VENCE
Administração Integrado ao Médio 2º GiovanaAdministração Integrado ao Médio 2º Giovana
Cafeo dos Reis e Christian Renato de AlmeidaCafeo dos Reis e Christian Renato de Almeida
Nascimento Silva VENCE Informática para InternetNascimento Silva VENCE Informática para Internet
Integrado ao Médio 1º Maria Eduarda Soares dosIntegrado ao Médio 1º Maria Eduarda Soares dos
Santos e Caio Eduardo Pavanelli Nunes Ext. EtecSantos e Caio Eduardo Pavanelli Nunes Ext. Etec
Prof. Adolpho Arruda Mello – PirapozinhoProf. Adolpho Arruda Mello – Pirapozinho
Habilitação Módulo Representantes AdministraçãoHabilitação Módulo Representantes Administração
2º Denislei Pereira da Silva e Caio Aguera Zanini2º Denislei Pereira da Silva e Caio Aguera Zanini
Pereira Ext. Etec Prof. Adolpho Arruda Mello –Pereira Ext. Etec Prof. Adolpho Arruda Mello –
Presidente Bernardes Habilitação MóduloPresidente Bernardes Habilitação Módulo
Representantes Administração 1º Givanildo AlvesRepresentantes Administração 1º Givanildo Alves
dos Santos e Marcos Andre Domingos do Mar Ext.dos Santos e Marcos Andre Domingos do Mar Ext.
Etec Prof. Adolpho Arruda Mello – ÁlvaresEtec Prof. Adolpho Arruda Mello – Álvares
Machado Habilitação Módulo RepresentantesMachado Habilitação Módulo Representantes
Administração 1º Caroline Gouveia Silva Pereira eAdministração 1º Caroline Gouveia Silva Pereira e
Cristiane Avellaneda Pinto Ext. Etec Prof. AdolphoCristiane Avellaneda Pinto Ext. Etec Prof. Adolpho
Arruda Mello – Martinópolis Habilitação MóduloArruda Mello – Martinópolis Habilitação Módulo
Representantes Administração 1º Isabela CarolineRepresentantes Administração 1º Isabela Caroline
Ribeiro dos Santos e Paulo Cesar da Silva XavierRibeiro dos Santos e Paulo Cesar da Silva Xavier

DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestres - APM -Associação de Pais e Mestres - APM -
2019/20202019/2020

DescriçãoDescrição A APM, instituição auxiliar da escola, terá porA APM, instituição auxiliar da escola, terá por
finalidade colaborar no aprimoramento dofinalidade colaborar no aprimoramento do
processo educacional, na assistência ao escolar eprocesso educacional, na assistência ao escolar e
na integração família-escola-comunidade. É umana integração família-escola-comunidade. É uma
entidade com objetivos sociais e educativos, nãoentidade com objetivos sociais e educativos, não
terá caráter político, racial ou religioso e nemterá caráter político, racial ou religioso e nem
finalidades lucrativas. Para a consecução dos finsfinalidades lucrativas. Para a consecução dos fins
a que se destina, a Associação se propõe a: I-a que se destina, a Associação se propõe a: I-
colaborar com a direção do estabelecimento paracolaborar com a direção do estabelecimento para
atingir os objetivos educacionais propostos pelaatingir os objetivos educacionais propostos pela
escola; II- representar as aspirações daescola; II- representar as aspirações da
comunidade e dos pais de alunos junto à escola;comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
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III- mobilizar os recursos humanos, materiais eIII- mobilizar os recursos humanos, materiais e
financeiros da comunidade, para auxiliar a escola,financeiros da comunidade, para auxiliar a escola,
no que diz respeito a: a) a melhoria do ensino; b)no que diz respeito a: a) a melhoria do ensino; b)
o desenvolvimento de atividades de assistênciao desenvolvimento de atividades de assistência
ao escolar carente, nas áreas socioeconômica eao escolar carente, nas áreas socioeconômica e
de saúde; c) a conservação e manutenção dode saúde; c) a conservação e manutenção do
prédio, máquinas e equipamentos e dasprédio, máquinas e equipamentos e das
instalações técnicas; programação de atividadesinstalações técnicas; programação de atividades
culturais e lazer que envolvam a participaçãoculturais e lazer que envolvam a participação
conjunta de pais, professores e alunos. IV-conjunta de pais, professores e alunos. IV-
colaborar na programação do uso do prédio dacolaborar na programação do uso do prédio da
escola pela comunidade, principalmente nosescola pela comunidade, principalmente nos
períodos ociosos; V- favorecer o entrosamentoperíodos ociosos; V- favorecer o entrosamento
entre pais e professores; VI- prestar serviços àentre pais e professores; VI- prestar serviços à
comunidade, oferecendo cursos, de educaçãocomunidade, oferecendo cursos, de educação
profissional de nível básico, promovendo eventosprofissional de nível básico, promovendo eventos
e outras atividades mediante retribuiçãoe outras atividades mediante retribuição
financeira, através de convênios, parcerias, termofinanceira, através de convênios, parcerias, termo
de cooperação ou de iniciativa própria. Asde cooperação ou de iniciativa própria. As
atividades a serem desenvolvidas para alcançaratividades a serem desenvolvidas para alcançar
os objetivos especificados anteriormente, deverãoos objetivos especificados anteriormente, deverão
integrar a Proposta Pedagógica da Etec. A APM éintegrar a Proposta Pedagógica da Etec. A APM é
constituída pelo Conselho Deliberativo, Diretoriaconstituída pelo Conselho Deliberativo, Diretoria
Executiva, e Conselho Fiscal, conformeExecutiva, e Conselho Fiscal, conforme
apresentado abaixo: Gestão: 2019 - 2020apresentado abaixo: Gestão: 2019 - 2020
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) -
2019/2020 O Conselho Deliberativo deverá ser2019/2020 O Conselho Deliberativo deverá ser
constituído de no mínimo, 11 (onze) membros: Oconstituído de no mínimo, 11 (onze) membros: O
Diretor da Escola será seu presidente nato:Diretor da Escola será seu presidente nato:
Marcelo Duarte. Os demais componentes, eleitosMarcelo Duarte. Os demais componentes, eleitos
em Assembleia Geral, obedecerão as seguintesem Assembleia Geral, obedecerão as seguintes
proporções: a) 30% dos membros serãoproporções: a) 30% dos membros serão
professores; Jacqueline Pereira dos Santos Souza,professores; Jacqueline Pereira dos Santos Souza,
Sérgio Eduardo Brugnolo de Souza, AdrianaSérgio Eduardo Brugnolo de Souza, Adriana
Aparecida Alves Martins de Freitas; b) 40% dosAparecida Alves Martins de Freitas; b) 40% dos
membros serão pais de alunos: Erynat Fátimamembros serão pais de alunos: Erynat Fátima
Fernandes; Cristiane da Silva de Oliveira,Fernandes; Cristiane da Silva de Oliveira,
Aparecida Yoshiko Nakano Tavares e Lirane RossiAparecida Yoshiko Nakano Tavares e Lirane Rossi
Martinez; c) 20% dos membros serão alunosMartinez; c) 20% dos membros serão alunos
maiores de 18 anos: Patricia Aparecida Souzamaiores de 18 anos: Patricia Aparecida Souza
Pinho e Gabriel Bravo de Siqueira; d) 10% dosPinho e Gabriel Bravo de Siqueira; d) 10% dos
membros serão associados admitidos : Claudemirmembros serão associados admitidos : Claudemir
Monteiro de Lima A Diretoria Executiva da APMMonteiro de Lima A Diretoria Executiva da APM
será composta de: I- Diretor Executivo: Flávioserá composta de: I- Diretor Executivo: Flávio
Claudino de Araújo; II- Vice-Diretor Executivo:Claudino de Araújo; II- Vice-Diretor Executivo:
Eliana Maria Trevisan; III- Secretário (podendo serEliana Maria Trevisan; III- Secretário (podendo ser
aluno): Elaine Cristina Ziemba; IV- Diretoraluno): Elaine Cristina Ziemba; IV- Diretor
Financeiro (pai/mãe de aluno): Luisa Eriko Kato; V-Financeiro (pai/mãe de aluno): Luisa Eriko Kato; V-
Vice Diretor Financeiro: Marcos RogérioVice Diretor Financeiro: Marcos Rogério
Rodrigues; VI- Diretor Cultural, Esportivo e SocialRodrigues; VI- Diretor Cultural, Esportivo e Social
(podendo ser aluno): Renata Barbieri; VII- Diretor(podendo ser aluno): Renata Barbieri; VII- Diretor
de Patrimônio: Leandro Rogério Dias. O Conselhode Patrimônio: Leandro Rogério Dias. O Conselho
Fiscal, constituído de 3 (três elementos, sendo 2Fiscal, constituído de 3 (três elementos, sendo 2
(dois) pais de alunos e 1(um) representante do(dois) pais de alunos e 1(um) representante do
quadro administrativo ou docente da Escola: Pais:quadro administrativo ou docente da Escola: Pais:
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Edmar Vizentin Espinoza e Carlos Cesar Cuba;Edmar Vizentin Espinoza e Carlos Cesar Cuba;
Docente: Andréia Salmazo Bertassoi.Docente: Andréia Salmazo Bertassoi.

DenominaçãoDenominação Grêmio Estudantil 2019/2020Grêmio Estudantil 2019/2020
DescriçãoDescrição O Grêmio Estudantil. As atividades do GrêmioO Grêmio Estudantil. As atividades do Grêmio

reger-se-ão pelo presente Estatuto aprovado emreger-se-ão pelo presente Estatuto aprovado em
Assembleia Geral convocada para este fim.Assembleia Geral convocada para este fim.
Objetivos: I- Representar condignamente o corpoObjetivos: I- Representar condignamente o corpo
discente; II - Defender os interesses individuais ediscente; II - Defender os interesses individuais e
coletivos dos alunos do Colégio; III - Incentivar acoletivos dos alunos do Colégio; III - Incentivar a
cultura literária, artística e desportiva de seuscultura literária, artística e desportiva de seus
membros; IV- Promover a cooperação entremembros; IV- Promover a cooperação entre
administradores, funcionários, professores eadministradores, funcionários, professores e
alunos no trabalho Escolar buscando seusalunos no trabalho Escolar buscando seus
aprimoramentos; V- Realizar intercâmbio eaprimoramentos; V- Realizar intercâmbio e
colaboração de caráter cultural e educacional comcolaboração de caráter cultural e educacional com
outras instituições de caráter educacional, assimoutras instituições de caráter educacional, assim
como a filiação às entidades gerais UMES (Uniãocomo a filiação às entidades gerais UMES (União
Municipal dos Estudantes Secundaristas), UBESMunicipal dos Estudantes Secundaristas), UBES
(União Brasileira dos Estudantes Secundaristas),(União Brasileira dos Estudantes Secundaristas),
etc.; VI - Lutar pela democracia permanente naetc.; VI - Lutar pela democracia permanente na
Escola, através do direito de participação nosEscola, através do direito de participação nos
fóruns internos de deliberação da Escola.fóruns internos de deliberação da Escola.
Presidente: Amanda Lissa Sugimoto; Vice-Presidente: Amanda Lissa Sugimoto; Vice-
presidente: Karen Milena Tenorio da Silva; 1°presidente: Karen Milena Tenorio da Silva; 1°
Secretário: Giovana dos Santos Gonçalves; 1°Secretário: Giovana dos Santos Gonçalves; 1°
Tesoureiro: Rebeca Santos Silva; 2° Tesoureiro:Tesoureiro: Rebeca Santos Silva; 2° Tesoureiro:
Gabriel Sampaio Graça; Orador: Eloisa NicolyGabriel Sampaio Graça; Orador: Eloisa Nicoly
Santana Ramalho; Diretor Social: Guilherme BaiaSantana Ramalho; Diretor Social: Guilherme Baia
Venancio; Diretor de Imprensa: Itiel CardosoVenancio; Diretor de Imprensa: Itiel Cardoso
Dario; Diretor de Esportes: Sara Vitória Sandrini;Dario; Diretor de Esportes: Sara Vitória Sandrini;
Diretor Cultural: Nathaly Julia Silva Cruz; ValidadeDiretor Cultural: Nathaly Julia Silva Cruz; Validade
do Mandato: 07/04/2019 até 06/04/2020.do Mandato: 07/04/2019 até 06/04/2020.

DenominaçãoDenominação Comissão Interna de Prevenção de AcidentesComissão Interna de Prevenção de Acidentes
- CIPA - 2019- CIPA - 2019

DescriçãoDescrição A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -
CIPA - tem como objetivo a prevenção deCIPA - tem como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, deacidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente omodo a tornar compatível permanentemente o
trabalho com a preservação da vida e a promoçãotrabalho com a preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador. A NR 5 - que trata dada saúde do trabalhador. A NR 5 - que trata da
Comissão Interna de Prevenção de AcidentesComissão Interna de Prevenção de Acidentes
indica quanto sua constituição: Devem constituirindica quanto sua constituição: Devem constituir
CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regularCIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular
funcionamento as empresas privadas, públicas,funcionamento as empresas privadas, públicas,
sociedades de economia mista, órgãos dasociedades de economia mista, órgãos da
administração direta e indireta, instituiçõesadministração direta e indireta, instituições
beneficentes, associações recreativas,beneficentes, associações recreativas,
cooperativas, bem como outras instituições quecooperativas, bem como outras instituições que
admitam trabalhadores como empregados. Oadmitam trabalhadores como empregados. O
representante da CIPA, indicado pela Direção, é orepresentante da CIPA, indicado pela Direção, é o
Profº Leandro Rogério Dias. Validade do Mandato:Profº Leandro Rogério Dias. Validade do Mandato:
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até fevereiro de 2020.até fevereiro de 2020.

MissãoMissão
A Etec Prof. Adolpho Arruda Mello tem como missão promover um ensino de qualidade, atendendo àA Etec Prof. Adolpho Arruda Mello tem como missão promover um ensino de qualidade, atendendo à
comunidade que busca se profissionalizar adequando-a ao mundo do trabalho, criando, divulgando ecomunidade que busca se profissionalizar adequando-a ao mundo do trabalho, criando, divulgando e
apoiando novas tecnologias, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, empreendedores,apoiando novas tecnologias, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, empreendedores,
responsáveis e transformadores da sua realidade.responsáveis e transformadores da sua realidade.VisãoVisão
Ser um referencial regional, uma unidade de ensino moderna, eficaz, eficiente e comprometida comSer um referencial regional, uma unidade de ensino moderna, eficaz, eficiente e comprometida com
a formação de técnicos preparados para o mundo do trabalho.a formação de técnicos preparados para o mundo do trabalho.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

Presidente Prudente é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Pertencente àPresidente Prudente é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Pertencente à
mesorregião e microrregião de mesmo nome, localiza-se a oeste da capital do estado, distandomesorregião e microrregião de mesmo nome, localiza-se a oeste da capital do estado, distando
desta cerca de 558 km. Ocupa uma área de 555 km², sendo que 174,42 km² estão em perímetrodesta cerca de 558 km. Ocupa uma área de 555 km², sendo que 174,42 km² estão em perímetro
urbano, e sua população foi estimada no ano de 2016 em 223.749 habitantes de acordo comurbano, e sua população foi estimada no ano de 2016 em 223.749 habitantes de acordo com
oInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o 36º mais populoso de São Paulo eoInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o 36º mais populoso de São Paulo e
primeiro de sua microrregião. Está a 979 km de Brasília, capital federal.primeiro de sua microrregião. Está a 979 km de Brasília, capital federal.

Os municípios limítrofes são: Caiabú, Indiana, Regente Feijó, Anhumas, Pirapozinho, AlvaresOs municípios limítrofes são: Caiabú, Indiana, Regente Feijó, Anhumas, Pirapozinho, Alvares
Machado, Alfredo Marcondes, Santo Expedito, Flora Rica, Flórida Paulista e Mariápolis.Machado, Alfredo Marcondes, Santo Expedito, Flora Rica, Flórida Paulista e Mariápolis.

A sede tem uma temperatura média anual de 21,6°C e na vegetação do município predomina umaA sede tem uma temperatura média anual de 21,6°C e na vegetação do município predomina uma
formação arbórea esparsa. Em relação à frota automobilística, em 2009 foram contabilizados 103formação arbórea esparsa. Em relação à frota automobilística, em 2009 foram contabilizados 103
460 veículos. Com uma taxa de urbanização da ordem de 97,91%, o município contava, em 2009,460 veículos. Com uma taxa de urbanização da ordem de 97,91%, o município contava, em 2009,
com 91 estabelecimentos de saúde -com 91 estabelecimentos de saúde -
fonte:(http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/acidade.xhtml).fonte:(http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/acidade.xhtml).

O crescimento da cidade exigiu a criação do primeiro grupo escolar em 1925, atualmente EtecO crescimento da cidade exigiu a criação do primeiro grupo escolar em 1925, atualmente Etec
Professor Adolpho Arruda Mello. Hoje é formada pela cidade de Presidente Prudente além dosProfessor Adolpho Arruda Mello. Hoje é formada pela cidade de Presidente Prudente além dos
distritos de Ameliópolis, Eneida, Floresta do Sul, Montalvão e a Sede, subdivididos ainda em cerca dedistritos de Ameliópolis, Eneida, Floresta do Sul, Montalvão e a Sede, subdivididos ainda em cerca de
220 bairros. Atualmente é um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do Oeste de220 bairros. Atualmente é um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do Oeste de
São Paulo, tanto é que passou a ser conhecida como a "Capital do Oeste Paulista". Com a grandeSão Paulo, tanto é que passou a ser conhecida como a "Capital do Oeste Paulista". Com a grande
crise econômica de 1929, a economia dos municípios brasileiros ligados à cafeicultura sofreu grandecrise econômica de 1929, a economia dos municípios brasileiros ligados à cafeicultura sofreu grande
abalo e Presidente Prudente passou a ter novas atividades econômicas, como o cultivo do algodão. Aabalo e Presidente Prudente passou a ter novas atividades econômicas, como o cultivo do algodão. A
industrialização da cidade iniciou-se em meados da década de 1930.industrialização da cidade iniciou-se em meados da década de 1930.

O município conta ainda com uma importante tradição cultural, que vai desde o seu artesanato até oO município conta ainda com uma importante tradição cultural, que vai desde o seu artesanato até o
teatro, a música e o esporte. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revistateatro, a música e o esporte. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista
Você S.A. de setembro de 2011, Presidente Prudente é a 27ª colocada no ranking das cidades maisVocê S.A. de setembro de 2011, Presidente Prudente é a 27ª colocada no ranking das cidades mais
promissoras para se construir uma carreira profissional. promissoras para se construir uma carreira profissional. 

O Produto interno bruto - PIB de Presidente Prudente é o 128º maior do Brasil, destacando-se naO Produto interno bruto - PIB de Presidente Prudente é o 128º maior do Brasil, destacando-se na
área de prestação de serviços. Nos dados do SEADE de 2011 o município possuía R$ 4.499,98 milárea de prestação de serviços. Nos dados do SEADE de 2011 o município possuía R$ 4.499,98 mil
lhões de reais no seu Produto Interno Bruto.O PIB lhões de reais no seu Produto Interno Bruto.O PIB per captaper capta é de R$ 31.183,10. é de R$ 31.183,10.

Setor primárioSetor primário
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A agricultura é o setor menos relevante da economia de Presidente Prudente. De todo o PIB daA agricultura é o setor menos relevante da economia de Presidente Prudente. De todo o PIB da
cidade, 30.191 mil reais é o valor adicionado bruto da agropecuária, segundo o IBGE em 2015.cidade, 30.191 mil reais é o valor adicionado bruto da agropecuária, segundo o IBGE em 2015.

Na lavoura temporária são produzidos principalmente a cana-de-açúcar, a batata-docee o milho.Na lavoura temporária são produzidos principalmente a cana-de-açúcar, a batata-docee o milho.

Pecuária 2015 - IBGEPecuária 2015 - IBGE

Bovino - efetivo dos rebanhosBovino - efetivo dos rebanhos 55.17855.178CabeçasCabeças
Bubalino - efetivo dos rebanhosBubalino - efetivo dos rebanhos 7575CabeçasCabeças
Equino - efetivo dos rebanhosEquino - efetivo dos rebanhos 3.0003.000CabeçasCabeças
Suíno - total - efetivo dos rebanhosSuíno - total - efetivo dos rebanhos 1.1001.100CabeçasCabeças
Suíno - matrizes de suínos - efetivo dos rebanhosSuíno - matrizes de suínos - efetivo dos rebanhos 380380CabeçasCabeças
Caprino - efetivo dos rebanhosCaprino - efetivo dos rebanhos 170170CabeçasCabeças
Ovino - efetivo dos rebanhosOvino - efetivo dos rebanhos 960960CabeçasCabeças
Galináceos - total - efetivo de rebanhosGalináceos - total - efetivo de rebanhos 13.00013.000CabeçasCabeças
Galináceos - galinhas - efetivo dos rebanhosGalináceos - galinhas - efetivo dos rebanhos 6.5006.500CabeçasCabeças
Vacas ordenhadas - quantidadeVacas ordenhadas - quantidade 1.1201.120CabeçasCabeças
Leite de vaca - produção - quantidadeLeite de vaca - produção - quantidade 1.6301.630Mil litrosMil litros
Leite de vaca - valor da produçãoLeite de vaca - valor da produção 1.5001.500Mil ReaisMil Reais
Ovos de galinha - produção - quantidadeOvos de galinha - produção - quantidade 5555Mil dúziasMil dúzias
Ovos de galinha - valor da produçãoOvos de galinha - valor da produção 113113Mil ReaisMil Reais
Mel de abelha - produção - quantidadeMel de abelha - produção - quantidade 110110kgkg
Mel de abelha - valor da produçãoMel de abelha - valor da produção 11Mil ReaisMil Reais

Produção Agrícola Municipal - LavouraProdução Agrícola Municipal - Lavoura
Permanente 2015Permanente 2015- IBGE- IBGE
Borracha (látex coagulado) - Quantidade produzidaBorracha (látex coagulado) - Quantidade produzida 3030toneladastoneladas
Borracha (látex coagulado) - Valor da produçãoBorracha (látex coagulado) - Valor da produção 5050mil reaismil reais
Borracha (látex coagulado) - Área destinada àBorracha (látex coagulado) - Área destinada à
colheitacolheita

1313hectareshectares

Borracha (látex coagulado) - Área colhidaBorracha (látex coagulado) - Área colhida 1313hectareshectares
Borracha (látex coagulado) - Rendimento médioBorracha (látex coagulado) - Rendimento médio 2.3082.308quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Caqui - Quantidade produzidaCaqui - Quantidade produzida 5151toneladastoneladas
Caqui - Valor da produçãoCaqui - Valor da produção 8080mil reaismil reais
Caqui - Área destinada à colheitaCaqui - Área destinada à colheita 22hectareshectares
Caqui - Área colhidaCaqui - Área colhida 22hectareshectares
Caqui - Rendimento médioCaqui - Rendimento médio 25.50025.500quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Coco-da-baía - Quantidade produzidaCoco-da-baía - Quantidade produzida 239239mil frutosmil frutos
Coco-da-baía - Valor da produçãoCoco-da-baía - Valor da produção 287287mil reaismil reais
Coco-da-baía - Área destinada à colheitaCoco-da-baía - Área destinada à colheita 3434hectareshectares
Coco-da-baía - Área colhidaCoco-da-baía - Área colhida 3434hectareshectares
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Coco-da-baía - Rendimento médioCoco-da-baía - Rendimento médio 7.0297.029frutos porfrutos por
hectarehectare

Limão - Quantidade produzidaLimão - Quantidade produzida 502502toneladastoneladas
Limão - Valor da produçãoLimão - Valor da produção 287287mil reaismil reais
Limão - Área destinada à colheitaLimão - Área destinada à colheita 1515hectareshectares
Limão - Área colhidaLimão - Área colhida 1515hectareshectares
Limão - Rendimento médioLimão - Rendimento médio 33.46733.467quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Manga - Quantidade produzidaManga - Quantidade produzida 528528toneladastoneladas
Manga - Valor da produçãoManga - Valor da produção 1.3201.320mil reaismil reais
Manga - Área destinada à colheitaManga - Área destinada à colheita 4848hectareshectares
Manga - Área colhidaManga - Área colhida 4848hectareshectares
Manga - Rendimento médioManga - Rendimento médio 11.00011.000quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Produção Agrícola Municipal - LavouraProdução Agrícola Municipal - Lavoura
Temporária 2015Temporária 2015- IBGE- IBGE
Batata - doce - Quantidade produzidaBatata - doce - Quantidade produzida 9.6009.600toneladastoneladas
Batata - doce - Valor da produçãoBatata - doce - Valor da produção 5.9905.990mil reaismil reais
Batata - doce - Área plantadaBatata - doce - Área plantada 800800hectareshectares
Batata - doce - Área colhidaBatata - doce - Área colhida 800800hectareshectares
Batata - doce - Rendimento médioBatata - doce - Rendimento médio 12.00012.000quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Cana-de-açúcar - Quantidade produzidaCana-de-açúcar - Quantidade produzida 352.430352.430toneladastoneladas
Cana-de-açúcar - Valor da produçãoCana-de-açúcar - Valor da produção 18.81318.813mil reaismil reais
Cana-de-açúcar - Área plantadaCana-de-açúcar - Área plantada 5.4425.442hectareshectares
Cana-de-açúcar - Área colhidaCana-de-açúcar - Área colhida 5.4425.442hectareshectares
Cana-de-açúcar - Rendimento médioCana-de-açúcar - Rendimento médio 64.76164.761quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Milho (em grão) - Quantidade produzidaMilho (em grão) - Quantidade produzida 900900toneladastoneladas
Milho (em grão) - Valor da produçãoMilho (em grão) - Valor da produção 294294mil reaismil reais
Milho (em grão) - Área plantadaMilho (em grão) - Área plantada 300300hectareshectares
Milho (em grão) - Área colhidaMilho (em grão) - Área colhida 300300hectareshectares
Milho (em grão) - Rendimento médioMilho (em grão) - Rendimento médio 3.0003.000quilogramquilogram

as poras por
hectarehectare

Setor secundárioSetor secundário

A indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a economia prudentina. De acordoA indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a economia prudentina. De acordo
com o IBGE-2010, 436.375 reais do PIB municipal correspondiam ao valor adicionado bruto dacom o IBGE-2010, 436.375 reais do PIB municipal correspondiam ao valor adicionado bruto da
indústria. Este valor foi elevado para 928.193 reais de conformidade com os dados do IBGE-2014.indústria. Este valor foi elevado para 928.193 reais de conformidade com os dados do IBGE-2014.
Segundo dados do cadastro da Prefeitura, existem no município 445 indústrias. Este númeroSegundo dados do cadastro da Prefeitura, existem no município 445 indústrias. Este número
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abrange cerca de 58% das indústrias associadas na Fiesp/Ciesp instaladas na região do Oesteabrange cerca de 58% das indústrias associadas na Fiesp/Ciesp instaladas na região do Oeste
Paulista. Destacam-se no cenário industrial da cidade, empresas de micro e pequeno porte. UmaPaulista. Destacam-se no cenário industrial da cidade, empresas de micro e pequeno porte. Uma
importante parcela de participação do setor secundário municipal é oriunda dos quatro distritosimportante parcela de participação do setor secundário municipal é oriunda dos quatro distritos
industriais, que ocupam uma área total de 45 alqueires. industriais, que ocupam uma área total de 45 alqueires. 

O NIPP I (Núcleo Industrial de Presidente Prudente Antônio Crepaldi) ocupa cerca de 20 alqueires,O NIPP I (Núcleo Industrial de Presidente Prudente Antônio Crepaldi) ocupa cerca de 20 alqueires,
contendo 41 indústrias em vários setores como fábricas de extintores, indústria e comércio decontendo 41 indústrias em vários setores como fábricas de extintores, indústria e comércio de
móveis, indústria de argamassa, indústria de bebidas, estruturas metálicas, material de limpeza,móveis, indústria de argamassa, indústria de bebidas, estruturas metálicas, material de limpeza,
produtos agropecuários, elétricos e equipamentos industriais entre outros; O NIPP II (Núcleoprodutos agropecuários, elétricos e equipamentos industriais entre outros; O NIPP II (Núcleo
Industrial de Presidente Prudente) conta com uma área de 18 alqueires, mas ainda está em fase deIndustrial de Presidente Prudente) conta com uma área de 18 alqueires, mas ainda está em fase de
implantação; O NIPP III (Núcleo Industrial não Poluente Belmiro Maganini) possui uma área deimplantação; O NIPP III (Núcleo Industrial não Poluente Belmiro Maganini) possui uma área de
aproximadamente quatro alqueires, 60 indústrias em vários setores como produtos eletrônicos,aproximadamente quatro alqueires, 60 indústrias em vários setores como produtos eletrônicos,
equipamentos rodoviários, cozinha industrial, confecções, aparelhos hospitalares, esquadriasequipamentos rodoviários, cozinha industrial, confecções, aparelhos hospitalares, esquadrias
metálicas, produtos farmacêuticos, cosméticos, calçados, refrigerante, serrarias e móveis; O NIPP IVmetálicas, produtos farmacêuticos, cosméticos, calçados, refrigerante, serrarias e móveis; O NIPP IV
(Distrito Industrial Não Poluente Antônio Onofre Gerbasi), que possui aproximadamente três(Distrito Industrial Não Poluente Antônio Onofre Gerbasi), que possui aproximadamente três
alqueires, conta com 52 indústrias tais como as de pré-moldados, baterias, produção de sementes,alqueires, conta com 52 indústrias tais como as de pré-moldados, baterias, produção de sementes,
lajes, argamassa, lapidação de pedras, mármore e granito, madeira, móveis entre outras. lajes, argamassa, lapidação de pedras, mármore e granito, madeira, móveis entre outras. 

Setor terciárioSetor terciário

Em 2010, R$ 2.184.623,00 mil reais do PIB municipal correspondiam ao setor de prestações deEm 2010, R$ 2.184.623,00 mil reais do PIB municipal correspondiam ao setor de prestações de
serviços. Em 2014 (IBGE), este valor passou a 4.558.116 mil reais, reforçando que o setor terciário éserviços. Em 2014 (IBGE), este valor passou a 4.558.116 mil reais, reforçando que o setor terciário é
a maior fonte geradora do PIB prudentino. a maior fonte geradora do PIB prudentino. 

De acordo com o IBGE, a cidade possuía no ano de 2014,9923empresas e estabelecimentosDe acordo com o IBGE, a cidade possuía no ano de 2014,9923empresas e estabelecimentos
comerciais e 146.551 o número de trabalhadores, sendo 79.714 o pessoal ocupado total e 66.837 ocomerciais e 146.551 o número de trabalhadores, sendo 79.714 o pessoal ocupado total e 66.837 o
ocupado assalariado. Salários juntamente com outras remunerações somavam 1.664.147 reais e oocupado assalariado. Salários juntamente com outras remunerações somavam 1.664.147 reais e o
salário médio mensal de todo município era de 2,6salários mínimos. Um dos principais pontossalário médio mensal de todo município era de 2,6salários mínimos. Um dos principais pontos
comerciais da cidade é o Prudenshopping, inaugurado em novembro de 1990. Hoje recebecomerciais da cidade é o Prudenshopping, inaugurado em novembro de 1990. Hoje recebe
mensalmente cerca de meio milhão de consumidores e é o maior centro de compras e lazer de umamensalmente cerca de meio milhão de consumidores e é o maior centro de compras e lazer de uma
região que abrange 65 municípios do Oeste Paulista. Assim como no resto do país o maior períodoregião que abrange 65 municípios do Oeste Paulista. Assim como no resto do país o maior período
de vendas é o Natal. de vendas é o Natal. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 a população do município é deSegundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 a população do município é de
207.625 habitantes, sendo o 36º mais populoso do estado e apresentando uma densidade207.625 habitantes, sendo o 36º mais populoso do estado e apresentando uma densidade
populacional de 367,7 habitantes por km². Segundo o censo de 2000, 48,22% da população erampopulacional de 367,7 habitantes por km². Segundo o censo de 2000, 48,22% da população eram
homens (91 797 habitantes) e 51,78% (97 389 habitantes) mulheres. Cerca de 97,91% (185 229homens (91 797 habitantes) e 51,78% (97 389 habitantes) mulheres. Cerca de 97,91% (185 229
habitantes) vivia na zona urbana e 2,09% (3 957 habitantes) na zona rural. De acordo com o IBGE,habitantes) vivia na zona urbana e 2,09% (3 957 habitantes) na zona rural. De acordo com o IBGE,
Presidente Prudente possuía 148 705 eleitores em 2006. Presidente Prudente possuía 148 705 eleitores em 2006. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Presidente Prudente é consideradoO Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Presidente Prudente é considerado
elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).O IDH em 1991 era deelevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).O IDH em 1991 era de
0,623, em 2000 alcançou o índice de 0,746 e em 2010 foi de 0,806, considerando como elevado em0,623, em 2000 alcançou o índice de 0,746 e em 2010 foi de 0,806, considerando como elevado em
relação ao estado.relação ao estado.

O índice da saúde é de 0,848 (o brasileiro é 0,787) e o de renda é de 0,767 (o do Brasil é 0,723). AO índice da saúde é de 0,848 (o brasileiro é 0,787) e o de renda é de 0,767 (o do Brasil é 0,723). A
cidade possui a maioria dos indicadores elevados e todos acima da média nacional segundo o PNUD.cidade possui a maioria dos indicadores elevados e todos acima da média nacional segundo o PNUD.
O coeficiente de Gini - IBGE 2003, que mede a desigualdade social é de 0,44, sendo que 1,00 é oO coeficiente de Gini - IBGE 2003, que mede a desigualdade social é de 0,44, sendo que 1,00 é o
pior número e 0,00 é o melhor. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 14,47%, o limitepior número e 0,00 é o melhor. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 14,47%, o limite
inferior da incidência de pobreza é de 10,10%, o superior é de 18,85% e a incidência da pobrezainferior da incidência de pobreza é de 10,10%, o superior é de 18,85% e a incidência da pobreza
subjetiva é de 10,84%. subjetiva é de 10,84%. 

Percebe-se, por meio dos dados levantados que Presidente Prudente é uma cidade em expansão,Percebe-se, por meio dos dados levantados que Presidente Prudente é uma cidade em expansão,
oferecendo muitas oportunidades de crescimento para esta nova Etec, porém, em contrapartida,oferecendo muitas oportunidades de crescimento para esta nova Etec, porém, em contrapartida,
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estes pontos positivos se voltam contra a Etec. Dados levantados pela Coordenação Pedagógica eestes pontos positivos se voltam contra a Etec. Dados levantados pela Coordenação Pedagógica e
Orientação Educacional, indicam que o problema em destaque é a evasão e esta ocorre em funçãoOrientação Educacional, indicam que o problema em destaque é a evasão e esta ocorre em função
do grande número de instituições educacionais de nível superior existentes no município, o quedo grande número de instituições educacionais de nível superior existentes no município, o que
facilita com que os alunos migrem imediatamente para o curso, assim que aprovado em examesfacilita com que os alunos migrem imediatamente para o curso, assim que aprovado em exames
vestibulares, assim como oaquecimento da economia é outro fator que por vezes atinge esta Etec devestibulares, assim como oaquecimento da economia é outro fator que por vezes atinge esta Etec de
forma indireta, pois alunos concluintes do 1° módulo acabam sendo absorvidos com facilidade peloforma indireta, pois alunos concluintes do 1° módulo acabam sendo absorvidos com facilidade pelo
comércio local.comércio local.

Durante as reuniões de planejamento escolar, os docentes levantaram os seguintes aspectos comoDurante as reuniões de planejamento escolar, os docentes levantaram os seguintes aspectos como
oportunidades e ameaças para os cursos e para a Etec como um todo:oportunidades e ameaças para os cursos e para a Etec como um todo:

ContabilidadeContabilidade::

·oportunidades: oferecimento de uma turma do curso por semestre, dada a demanda; atendimento à·oportunidades: oferecimento de uma turma do curso por semestre, dada a demanda; atendimento à
comunidade e aumento na procura por técnicos devido as mudanças contábeis.comunidade e aumento na procura por técnicos devido as mudanças contábeis.

·ameaças: não oferecimento da carteira do Conselho Regional de Contabilidade - CRC para os·ameaças: não oferecimento da carteira do Conselho Regional de Contabilidade - CRC para os
concluintes curso a partir de 2013;o número de instituições de ensino superior existentes em Pres.concluintes curso a partir de 2013;o número de instituições de ensino superior existentes em Pres.
Prudente, com os mais variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação àPrudente, com os mais variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à
distância,financiamentos para graduação e Etecs sendo criadas em municípios vizinhos;distância,financiamentos para graduação e Etecs sendo criadas em municípios vizinhos;

MarketingMarketing::

·oportunidades: acidade é um polo em expansão; comércio varejista crescendo, assim como·oportunidades: acidade é um polo em expansão; comércio varejista crescendo, assim como
pequenas e médias indústrias e maior busca por parte das empresas, de consultoria em estratégiapequenas e médias indústrias e maior busca por parte das empresas, de consultoria em estratégia
mercadológica;mercadológica;

·ameaças: o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais·ameaças: o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais
variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância; FIES, PROUNI e criação devariados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância; FIES, PROUNI e criação de
Etecs em cidades vizinhas.Etecs em cidades vizinhas.

Serviços JurídicosServiços Jurídicos::

·oportunidades: Pres. Prudente é polo em franca expansão e facilidade de inserção no mercado de·oportunidades: Pres. Prudente é polo em franca expansão e facilidade de inserção no mercado de
trabalho.trabalho.

·ameaças:o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais·ameaças:o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais
variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância; FIES, PROUNI e criação devariados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância; FIES, PROUNI e criação de
Etecs em cidades vizinhas.Etecs em cidades vizinhas.

Redes de Computadores, Jogos Digitais e Informática para Internet Integrado ao EnsinoRedes de Computadores, Jogos Digitais e Informática para Internet Integrado ao Ensino
Médio:Médio:

·oportunidades: mercado de trabalho com demanda alta em função da abertura de novas empresas·oportunidades: mercado de trabalho com demanda alta em função da abertura de novas empresas
na cidade e região; participação de feiras tecnológicas e viabilidade para se criar projetos quena cidade e região; participação de feiras tecnológicas e viabilidade para se criar projetos que
atendam à comunidade.atendam à comunidade.

·ameaças:o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais·ameaças:o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais
variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância.variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância.

Administração e Administração Integrado ao Ensino MédioAdministração e Administração Integrado ao Ensino Médio::

·oportunidades: As prefeituras de Pres. Bernardes e Pirapozinho possuem facilidade de inserção·oportunidades: As prefeituras de Pres. Bernardes e Pirapozinho possuem facilidade de inserção
deste profissional no mercado de trabalho, assim como o município de Presidente Prudente, quedeste profissional no mercado de trabalho, assim como o município de Presidente Prudente, que
conta com uma classe do VENCE em parceria com a EE Fernando Costa e uma turma da própriaconta com uma classe do VENCE em parceria com a EE Fernando Costa e uma turma da própria
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Etec, a partir de 2015. Em 2018 iniciou-se uma nova turma em parceria com a EE Fernando Costa.Etec, a partir de 2015. Em 2018 iniciou-se uma nova turma em parceria com a EE Fernando Costa.

· ameaças:o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais· ameaças:o número de instituições de ensino superior existentes em Pres. Prudente, com os mais
variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância; FIES, PROUNI.variados cursos de graduação e ainda as turmas de educação à distância; FIES, PROUNI.

Transações ImobiliáriasTransações Imobiliárias

  oportunidades: Localização central, curso presencial e crescimento imobiliário.  oportunidades: Localização central, curso presencial e crescimento imobiliário.
  ameaças: Situação financeira de alunos que dependem do trabalho e cursos EAD.  ameaças: Situação financeira de alunos que dependem do trabalho e cursos EAD.

Administração - Álvares Machado e MartinópolisAdministração - Álvares Machado e Martinópolis

  oportunidades: Parceria com a Prefeitura, único curso técnico do município, estágios e visão  oportunidades: Parceria com a Prefeitura, único curso técnico do município, estágios e visão
de campo de trabalho.de campo de trabalho.
  ameaças: Transporte dos bairros afastados, Instituições de Ensino nas cidades vizinhas e  ameaças: Transporte dos bairros afastados, Instituições de Ensino nas cidades vizinhas e
alunos que trabalham em outras cidades.alunos que trabalham em outras cidades.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Cód. 252Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Cód. 252

Rua Ribeiro de Barros, 1770, Vila Dubus.Rua Ribeiro de Barros, 1770, Vila Dubus.

Presidente Prudente, CEP 19015-030Presidente Prudente, CEP 19015-030

Telefone / Fax: (18) 3906-3779 /3223-6239Telefone / Fax: (18) 3906-3779 /3223-6239

e-mail: e252dir@cps.sp.gov.bre-mail: e252dir@cps.sp.gov.br

Atos Legais de CriaçãoAtos Legais de Criação:Decreto: Nº 57.096, de 1º de julho de 2011, publicado em 2-7-2011.:Decreto: Nº 57.096, de 1º de julho de 2011, publicado em 2-7-2011.

252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2019:252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2019:

Contabilidade Contabilidade --

Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– PoderPortaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– Poder
Executivo – Seção I – páginas 52-53.Executivo – Seção I – páginas 52-53.Plano de Curso nº 234Plano de Curso nº 234..

MarketingMarketing--

Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– PoderPortaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 150Plano de Curso nº 150..

Redes de ComputadoresRedes de Computadores - -

Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – páginas 52-53.Executivo – Seção I – páginas 52-53.Plano de Curso nº 210Plano de Curso nº 210..

Jogos DigitaisJogos Digitais - -
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Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 246Plano de Curso nº 246..

Serviços JurídicosServiços Jurídicos - -

Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– PoderPortaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– Poder
Executivo – Seção I – páginas 52-53.Executivo – Seção I – páginas 52-53.Plano de Curso nº 151Plano de Curso nº 151..

Transações ImobiliáriasTransações Imobiliárias - -

Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– PoderPortaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– Poder
Executivo – Seção I – páginas 52-53.Executivo – Seção I – páginas 52-53.Plano de Curso nº 264Plano de Curso nº 264..

Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino MédioHabilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio––

Portaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

Habilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao EnsinoHabilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao Ensino
MédioMédio––

Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 267Plano de Curso nº 267

Classes Descentralizadas:Classes Descentralizadas:

252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes

·Habilitação Profissional de Técnico em·Habilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.04 - Ext. EMEIF Prof. Celestino Martins Padovan - Pirapozinho252.04 - Ext. EMEIF Prof. Celestino Martins Padovan - Pirapozinho

·Habilitação Profissional de Técnico em·Habilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.07 - EE Profª Angelica de Oliveira - Alvares Machado252.07 - EE Profª Angelica de Oliveira - Alvares Machado

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.08 - Ext. EM Dr. Francisco Marques Bonilha - Martinópolis252.08 - Ext. EM Dr. Francisco Marques Bonilha - Martinópolis

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.08 - Ext. - EE Fernando Costa - Presidente Prudente252.08 - Ext. - EE Fernando Costa - Presidente Prudente

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino MédioAdministração Integrado ao Ensino Médio– Portaria Cetec– Portaria Cetec
735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– Poder Executivo – Seção I – página735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015– Poder Executivo – Seção I – página
53.53.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213
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Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao Ensino MédioInformática para Internet Integrado ao Ensino Médio––
Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo –Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo –
Seção I – página 53.Seção I – página 53.Plano de Curso nº 267Plano de Curso nº 267

252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2018:252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2018:

Contabilidade -Contabilidade -

Portaria Cetec 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – PoderPortaria Cetec 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – Poder
Executivo – Seção I – página 40.Executivo – Seção I – página 40.Plano de Curso nº 234Plano de Curso nº 234..

Marketing-Marketing-

Portaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 150Plano de Curso nº 150..

Redes de Computadores -Redes de Computadores -

Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 96Plano de Curso nº 96..

Jogos Digitais -Jogos Digitais -

Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 246Plano de Curso nº 246..

Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -

Portaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 151Plano de Curso nº 151..

Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio–Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio–

Portaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

Habilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao Ensino Médio–Habilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao Ensino Médio–

Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 267Plano de Curso nº 267

Classes Descentralizadas:Classes Descentralizadas:

252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes

·Habilitação Profissional de Técnico em·Habilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.04 - Ext. EMEIF Prof. Celestino Martins Padovan - Pirapozinho252.04 - Ext. EMEIF Prof. Celestino Martins Padovan - Pirapozinho
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·Habilitação Profissional de Técnico em·Habilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.07 - EE Profª Angelica de Oliveira - Alvares Machado252.07 - EE Profª Angelica de Oliveira - Alvares Machado

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.08 - Ext. EM Dr. Francisco Marques Bonilha - Martinópolis252.08 - Ext. EM Dr. Francisco Marques Bonilha - Martinópolis

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.08 - Ext. - EE Fernando Costa - Presidente Prudente252.08 - Ext. - EE Fernando Costa - Presidente Prudente

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino MédioAdministração Integrado ao Ensino Médio– Portaria Cetec– Portaria Cetec
134, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página134, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página
38.38.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2017:252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2017:

Contabilidade -Contabilidade -

Portaria Cetec 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – PoderPortaria Cetec 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – Poder
Executivo – Seção I – página 40.Executivo – Seção I – página 40.Plano de Curso nº 234Plano de Curso nº 234..

Marketing-Marketing-

Portaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 150Plano de Curso nº 150..

Redes de Computadores -Redes de Computadores -

Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 96Plano de Curso nº 96..

Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -

Portaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 151Plano de Curso nº 151..

Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio–Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio–

Portaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

Habilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao Ensino Médio–Habilitação Profissional de Técnico emInformática para Internet Integrado ao Ensino Médio–
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Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 267Plano de Curso nº 267

·  ·  

252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes

·Habilitação Profissional de Técnico em·Habilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 133, de 04/10/2012,– Portaria Cetec 133, de 04/10/2012,
publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38.publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38.Plano de CursoPlano de Curso
nº 206nº 206

252.05 - Ext. - EE Fernando Costa - Pres. Prudente252.05 - Ext. - EE Fernando Costa - Pres. Prudente

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino MédioAdministração Integrado ao Ensino Médio– Portaria Cetec– Portaria Cetec
134, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página134, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página
38.38.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2016:252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2016:

Contabilidade -Contabilidade -

Portaria Cetec 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – PoderPortaria Cetec 177, de 26/09/2013, publicada no Diário Oficial de 27/09/2013 – Poder
Executivo – Seção I – página 40.Executivo – Seção I – página 40.Plano de Curso nº 234Plano de Curso nº 234..

Informática paraInternet-Informática paraInternet-

Portaria Cetec 138, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 138, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 184Plano de Curso nº 184..

Marketing-Marketing-

Portaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 150Plano de Curso nº 150..

Redes de Computadores -Redes de Computadores -

Portaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 96Plano de Curso nº 96..

Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -

Portaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – PoderPortaria Cetec 133, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder
Executivo – Seção I – página 38.Executivo – Seção I – página 38.Plano de Curso nº 151Plano de Curso nº 151..
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Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio–Habilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino Médio–

Portaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – PoderPortaria Cetec 735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder
Executivo – Seção I – página 53.Executivo – Seção I – página 53.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

·  ·  

252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes

·Habilitação Profissional de Técnico em·Habilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,– Portaria Cetec 733, de 10/09/2015,
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – página 52-53.Plano dePlano de
Curso nº 206Curso nº 206

252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministraçãoAdministração– Portaria Cetec 133, de 04/10/2012,– Portaria Cetec 133, de 04/10/2012,
publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38.publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38.Plano de CursoPlano de Curso
nº 206nº 206

252.05 - Ext. - EE Fernando Costa - Pres. Prudente252.05 - Ext. - EE Fernando Costa - Pres. Prudente

Habilitação Profissional de Técnico emHabilitação Profissional de Técnico emAdministração Integrado ao Ensino MédioAdministração Integrado ao Ensino Médio– Portaria Cetec– Portaria Cetec
134, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página134, de 04/10/2012, publicada no Diário Oficial de 05/10/2012 – Poder Executivo – Seção I – página
38.38.Plano de Curso nº 213Plano de Curso nº 213

252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2015:252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2015:

Contabilidade -Contabilidade -

Portarias Cetec nº 177, de 26/09/13.Portarias Cetec nº 177, de 26/09/13.

Informática paraInternet-Informática paraInternet-

Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.

Marketing-Marketing-

Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.

Redes de Computadores -Redes de Computadores -

Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.

Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -

Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.

252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes
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Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração - Portarias Cetec nºHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração - Portarias Cetec nº
133, de 4/10/12, publicadado noDOE de 05-10-2012, seção I, página 38.133, de 4/10/12, publicadado noDOE de 05-10-2012, seção I, página 38.

252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade- Portarias Cetec nº 177,Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade- Portarias Cetec nº 177,
de 26/09/13, publicadado noDOE de 27-09-2013, seção I, página 40.de 26/09/13, publicadado noDOE de 27-09-2013, seção I, página 40.

252.05 - Ext. - EE Fernando Costa - Pres. Prudente252.05 - Ext. - EE Fernando Costa - Pres. Prudente

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - Portaria Cetec NºHabilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - Portaria Cetec Nº
134, de 04-10-2012, publicada no DOE de 05-10-2012, seção I, página 38.134, de 04-10-2012, publicada no DOE de 05-10-2012, seção I, página 38.

252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2014:252 - Cursos oferecidos pela Etec em 2014:

Contabilidade -Contabilidade -

Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12;Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12;
Portarias Cetec nº 177, de 26/09/13.Portarias Cetec nº 177, de 26/09/13.

Informática paraInformática paraInternetInternet--

Portaria Cetec nº 101, de 17/10/11;Portaria Cetec nº 101, de 17/10/11;
Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.

MarketingMarketing--

Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.

Redes de Computadores -Redes de Computadores -

Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 138, de 4/10/12.

Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -

Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.Portarias Cetec nº 133, de 4/10/12.

252.01 - Ext. - EE Profª Clotilde Veiga de Barros - Pres. Prudente252.01 - Ext. - EE Profª Clotilde Veiga de Barros - Pres. Prudente

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Serviços Jurídicos Integrado ao EnsinoHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino
Médio - Portaria Cetec Nº 121, de 27-02-2012, publicada no DOE de 28-02-2012, seção I, página 33.Médio - Portaria Cetec Nº 121, de 27-02-2012, publicada no DOE de 28-02-2012, seção I, página 33.

252.02 - Ext. - EE Profª Marietta Ferraz de Assumpção - Pres. Prudente252.02 - Ext. - EE Profª Marietta Ferraz de Assumpção - Pres. Prudente

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emMarketingMarketingIntegrado ao Ensino Médio -Integrado ao Ensino Médio -
Portaria Cetec nº 99, de 17-10-2011, publicadano DOE de 18-10-2011, seção I, página 88.Portaria Cetec nº 99, de 17-10-2011, publicadano DOE de 18-10-2011, seção I, página 88.
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252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes252.03 - Ext. EMEF Sylas Gedeão Coutinho - Pres.Bernardes

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração - Portarias Cetec nºHabilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração - Portarias Cetec nº
133, de 4/10/12, publicadado noDOE de 05-10-2012, seção I, página 38.133, de 4/10/12, publicadado noDOE de 05-10-2012, seção I, página 38.

252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho252.04 - Ext. EMEIF Prof. Moacyr Teixeira - Pirapozinho

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade- Portarias Cetec nº 177,Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade- Portarias Cetec nº 177,
de 26/09/13, publicadado noDOE de 27-09-2013, seção I, página 40.de 26/09/13, publicadado noDOE de 27-09-2013, seção I, página 40.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Etec AcessívelEtec Acessível
ResultadoResultado A Unidade de Ensino aguarda a reforma.A Unidade de Ensino aguarda a reforma.
DescriçãoDescrição Encaminhar um ofício por semestre ao GDSEncaminhar um ofício por semestre ao GDS

solicitando que as reformas ocorram no prazo desolicitando que as reformas ocorram no prazo de
cinco anos.cinco anos.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Aluno consciente e frequente até aAluno consciente e frequente até a
conclusão da habilitaçãoconclusão da habilitação

ResultadoResultado Queda de 36,6% na evasão.Queda de 36,6% na evasão.
DescriçãoDescrição Apresentar o curso nas primeiras semanas, de talApresentar o curso nas primeiras semanas, de tal

forma a podermos chamar aluno para ocupar aforma a podermos chamar aluno para ocupar a
vaga do aluno que não se identificou com avaga do aluno que não se identificou com a
Habilitação, atingindo ao menos a taxa deHabilitação, atingindo ao menos a taxa de
permanência igual ou superior a 60%.permanência igual ou superior a 60%.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Oferecimento de cursos distintos em umOferecimento de cursos distintos em um
mesmo vestibulinhomesmo vestibulinho

ResultadoResultado Nas últimas reuniões os membros do Conselho deNas últimas reuniões os membros do Conselho de
Escola discutiram novamente sobre a abertura emEscola discutiram novamente sobre a abertura em
semestres distintos.semestres distintos.

DescriçãoDescrição Organização da Etec durante os próximos 5 anos,Organização da Etec durante os próximos 5 anos,
para que cursos semelhantes (que atinjam umpara que cursos semelhantes (que atinjam um
mesmo perfil de interessados), sejam oferecidosmesmo perfil de interessados), sejam oferecidos
em vestibulinhos distintos, evitando aem vestibulinhos distintos, evitando a
concorr~encia entre os mesmos.concorr~encia entre os mesmos.

Organização dos cursos a serem oferecidos pelasOrganização dos cursos a serem oferecidos pelas
duas Etecs de Presidente Prudente, de forma aduas Etecs de Presidente Prudente, de forma a
não haver Habilitações na mesma área.não haver Habilitações na mesma área.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Melhorar a demanda do vestibulinhoMelhorar a demanda do vestibulinho
ResultadoResultado O ETIM Administração alcançou 3,6 no últimoO ETIM Administração alcançou 3,6 no último
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Vestibulinho.Vestibulinho.
DescriçãoDescrição A Etec propõe a meta de atingirmos 3,5A Etec propõe a meta de atingirmos 3,5

candidatos por vaga para os próximoscandidatos por vaga para os próximos
vestibulinhos a ocorrer em 2018.vestibulinhos a ocorrer em 2018.

JustificativaJustificativa

MetaMeta  Quadro de Funcionários Quadro de Funcionários
ResultadoResultado A Etec possui 5 estagiários e apenas 1 servidorA Etec possui 5 estagiários e apenas 1 servidor

público na Secretaria Acadêmica.público na Secretaria Acadêmica.
DescriçãoDescrição Esperamos que em cinco anos a economia tenhaEsperamos que em cinco anos a economia tenha

melhorado, possibilitando a abertuda demelhorado, possibilitando a abertuda de
concursos públicos, para a contratação deconcursos públicos, para a contratação de
servidores para a Etec.servidores para a Etec.

Por ora, trabalhamos em a colaboração dosPor ora, trabalhamos em a colaboração dos
estagiários, já que temos somente 3 (três)estagiários, já que temos somente 3 (três)
servidores públicos contratados e a Etecservidores públicos contratados e a Etec
funcionando em 3 períodos.funcionando em 3 períodos.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Observatório Escolar 2018Observatório Escolar 2018
AnáliseAnálise
  

A primeira turma que realizou o Saresp conseguiu alcançar ótimosA primeira turma que realizou o Saresp conseguiu alcançar ótimos
índices.índices.

Ficou em 2º na região de Marília (atrás apenas da Etec de Assis) eFicou em 2º na região de Marília (atrás apenas da Etec de Assis) e
foi 1º lugar entre as Escolas Públicas de Presidente Prudente.foi 1º lugar entre as Escolas Públicas de Presidente Prudente.

Resultado:Resultado:

Média geral das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza noMédia geral das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza no
Saresp2018– Língua Portuguesa:325,0Saresp2018– Língua Portuguesa:325,0

Média da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello no Saresp2018–Média da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello no Saresp2018–
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:336,0336,0

Média geral das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza noMédia geral das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza no
Saresp2018– Matemática:332,9Saresp2018– Matemática:332,9

Média da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello no Saresp2018–Média da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello no Saresp2018–
Matemática:Matemática:342,0342,0
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ForçaForça
DenominaçãoDenominação ForçaForça
DescriçãoDescrição
-Alimentação; -Localização; -Ensino de Qualidade.-Alimentação; -Localização; -Ensino de Qualidade.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação FraquezaFraqueza
DescriçãoDescrição
-Muro/Fachada apagados.-Muro/Fachada apagados.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação OportunidadeOportunidade
DescriçãoDescrição
-Terceirização do Hospital e Maternidade Estadual com-Terceirização do Hospital e Maternidade Estadual com
possibilidade de transferência de funcionário; -Convite aospossibilidade de transferência de funcionário; -Convite aos
Empresários para assistir as aulas na Etec; -Diminuição da BolsaEmpresários para assistir as aulas na Etec; -Diminuição da Bolsa
do Fies.do Fies.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação AmeaçaAmeaça
DescriçãoDescrição
-Bolsas de outras Instituições de Ensino.-Bolsas de outras Instituições de Ensino.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Prioridade - Reforma do Prédio EscolarPrioridade - Reforma do Prédio Escolar
DescriçãoDescrição
Reforma do Prédio Escolar para contemplar acessibilidade eReforma do Prédio Escolar para contemplar acessibilidade e
infraestrutura mais adequada para o desenvolvimento dasinfraestrutura mais adequada para o desenvolvimento das
atividades. Projeto em fase de conclusão.atividades. Projeto em fase de conclusão.

ObjetivoObjetivo
  

Os objetivos para 2019na Os objetivos para 2019na Etec Prof. Adolpho Arruda MelloEtec Prof. Adolpho Arruda Mello foram elaborados a partir das foram elaborados a partir das
prioridades, conforme se observa no quadro abaixo.prioridades, conforme se observa no quadro abaixo.

A ideia principal é atender a Missão da Etec, que é a de continuar a manter o ensino público deA ideia principal é atender a Missão da Etec, que é a de continuar a manter o ensino público de
qualidade, formando profissionais preparados para o mundo do trabalho, atendendo as exigênciasqualidade, formando profissionais preparados para o mundo do trabalho, atendendo as exigências
do mercado; conduzir o ensino médio e técnico para que tenha a "qualidade" Ceeteps, formando umdo mercado; conduzir o ensino médio e técnico para que tenha a "qualidade" Ceeteps, formando um
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cidadão crítico; promover a integração da escola com a sociedade nos diversos segmentos,cidadão crítico; promover a integração da escola com a sociedade nos diversos segmentos,
prestando serviços de qualidade à comunidade, dentre outros.prestando serviços de qualidade à comunidade, dentre outros.

Situações Problemas já elencadas no PPP:Situações Problemas já elencadas no PPP:

1.1. U.E. sem acessibilidade;U.E. sem acessibilidade;
2.2. Etec ainda pouco conhecida;Etec ainda pouco conhecida;
3.3. Dificuldade do aluno conciliar trabalho e escola;Dificuldade do aluno conciliar trabalho e escola;
4.4. Aluno matriculado não se identifica com a proposta do curso;Aluno matriculado não se identifica com a proposta do curso;
5.5. Etec Rural com cursos no mesmo eixo;Etec Rural com cursos no mesmo eixo;
6.6. Concorrentes (Ensino Técnico, Superiores e EaD).Concorrentes (Ensino Técnico, Superiores e EaD).

Situação -Situação -
ProblemaProblema

Objetivos:Objetivos: Metas:Metas: Projetos:Projetos:

U.E. semU.E. sem
acessibilidadeacessibilidade

OferecerOferecer
acessibilidade à Etecacessibilidade à Etec

Etec acessívelEtec acessível - Encaminhar um- Encaminhar um
ofício por semestre aoofício por semestre ao

GDS solicitando asGDS solicitando as
reformas.reformas.

Etec ainda poucoEtec ainda pouco
conhecidaconhecida

Fazer da Etec umaFazer da Etec uma
referênciareferência

Tornar a EtecTornar a Etec
conhecida noconhecida no
município emunicípio e
adjacênciasadjacências

- Divulgar a Etec nas- Divulgar a Etec nas
mídias sociais durantemídias sociais durante

todo o ano.todo o ano.

Dificuldade do alunoDificuldade do aluno
conciliar trabalho econciliar trabalho e

escolaescola

Dar suporte para queDar suporte para que
o aluno não evada,o aluno não evada,
orientando ainda osorientando ainda os

docentes sobre adocentes sobre a
questão.questão.

100% dos docentes100% dos docentes
compreendendo acompreendendo a

questão dosquestão dos
excessivos trabalhosexcessivos trabalhos
extra-classe; Taxa deextra-classe; Taxa de
permanência igual oupermanência igual ou

superior a 60%superior a 60%

Acompanhamento dosAcompanhamento dos
alunos pela equipe dealunos pela equipe de

gestão;gestão;

Diminuição noDiminuição no
número de trabalhosnúmero de trabalhos

extraclasse.extraclasse.
Aluno matriculadoAluno matriculado

não se identifica comnão se identifica com
a proposta do cursoa proposta do curso

Apresentar o curso aoApresentar o curso ao
alunoaluno

Aluno consciente eAluno consciente e
frequente até afrequente até a
conclusão daconclusão da
habilitaçãohabilitação

Apresentar o cursoApresentar o curso
nas primeirasnas primeiras

semanas, de tal formasemanas, de tal forma
a podermos chamara podermos chamar
aluno para ocupar aaluno para ocupar a
vaga do aluno quevaga do aluno que
não se identificounão se identificou
com a Habilitaçãocom a Habilitação

Etec Rural com cursosEtec Rural com cursos
no mesmo eixono mesmo eixo

Evitar cursos daEvitar cursos da
mesma área nas duasmesma área nas duas

EtecsEtecs

Cursos distintos nosCursos distintos nos
VestibulinhosVestibulinhos

Organizar osOrganizar os
vestibulinhos, de talvestibulinhos, de tal

forma que cursosforma que cursos
semelhantes nãosemelhantes não

sejam oferecidos nosejam oferecidos no
mesmo semestre.mesmo semestre.

Concorrentes (EnsinoConcorrentes (Ensino
Técnico, Superiores eTécnico, Superiores e

EaD)EaD)

Demonstrar a forçaDemonstrar a força
do Técnico no mundodo Técnico no mundo

do trabalhodo trabalho

Aluno consciente eAluno consciente e
frequente até afrequente até a
conclusão daconclusão da
habilitaçãohabilitação

Apresentar o cursoApresentar o curso
nas primeirasnas primeiras

semanas, de tal formasemanas, de tal forma
a podermos chamara podermos chamar
aluno para ocupar aaluno para ocupar a
vaga do aluno quevaga do aluno que
não se identificounão se identificou
com a Habilitaçãocom a Habilitação
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MetaMeta
DenominaçãoDenominação Etec AcessívelEtec Acessível
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Encaminhar um ofício por semestre ao GDS solicitando que asEncaminhar um ofício por semestre ao GDS solicitando que as
reformas ocorram no prazo de cinco anos.reformas ocorram no prazo de cinco anos.

DenominaçãoDenominação Aluno consciente e frequente até aAluno consciente e frequente até a
conclusão da habilitaçãoconclusão da habilitação

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Apresentar o curso nas primeiras semanas, de tal forma aApresentar o curso nas primeiras semanas, de tal forma a
podermos chamar aluno para ocupar a vaga do aluno que não sepodermos chamar aluno para ocupar a vaga do aluno que não se
identificou com a Habilitação, atingindo ao menos a taxa deidentificou com a Habilitação, atingindo ao menos a taxa de
permanência igual ou superior a 60%.permanência igual ou superior a 60%.

DenominaçãoDenominação Oferecimento de cursos distintos em umOferecimento de cursos distintos em um
mesmo vestibulinhomesmo vestibulinho

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Organização da Etec durante os próximos 5 anos, para que cursosOrganização da Etec durante os próximos 5 anos, para que cursos
semelhantes (que atinjam um mesmo perfil de interessados),semelhantes (que atinjam um mesmo perfil de interessados),
sejam oferecidos em vestibulinhos distintos, evitando asejam oferecidos em vestibulinhos distintos, evitando a
concorrência entre os mesmos.concorrência entre os mesmos.

Organização dos cursos a serem oferecidos pelas duas Etecs deOrganização dos cursos a serem oferecidos pelas duas Etecs de
Presidente Prudente, de forma a não haver Habilitações naPresidente Prudente, de forma a não haver Habilitações na
mesma área.mesma área.

DenominaçãoDenominação Melhorar a demanda do vestibulinhoMelhorar a demanda do vestibulinho
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
A Etec propõe a meta de atingirmos 3,5 candidatos por vaga paraA Etec propõe a meta de atingirmos 3,5 candidatos por vaga para
os próximos vestibulinhos a ocorrer em 2018.os próximos vestibulinhos a ocorrer em 2018.

DenominaçãoDenominação  Quadro de Funcionários Quadro de Funcionários
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Esperamos que em cinco anos a economia tenha melhorado,Esperamos que em cinco anos a economia tenha melhorado,
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possibilitando a abertuda de concursos públicos, para apossibilitando a abertuda de concursos públicos, para a
contratação de servidores para a Etec.contratação de servidores para a Etec.

Por ora, trabalhamos em a colaboração dos estagiários, já quePor ora, trabalhamos em a colaboração dos estagiários, já que
temos somente 3 (três) servidores públicos contratados e a Etectemos somente 3 (três) servidores públicos contratados e a Etec
funcionando em 3 períodos.funcionando em 3 períodos.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Implantação da Habilitação Técnico emImplantação da Habilitação Técnico em

EdificaçõesEdificações
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Adm. Central Ceeteps - DireçãoAdm. Central Ceeteps - Direção

InícioInício 2014-01-012014-01-01
FimFim 2021-12-312021-12-31
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: implementar o funcionamento do Curso Técnico em: implementar o funcionamento do Curso Técnico em
Edificações, tal como previsto pela Superintendência do CeetepsEdificações, tal como previsto pela Superintendência do Ceeteps
na criação da Etec.na criação da Etec.

Situação-problema/oportunidade a ser atendidaSituação-problema/oportunidade a ser atendida: grande: grande
parte dos equipamentos para atender a habilitação já estão naparte dos equipamentos para atender a habilitação já estão na
Etec, porém a reforma e construção dos laboratórios não teveEtec, porém a reforma e construção dos laboratórios não teve
início.início.

Impacto previstoImpacto previsto: satisfação da comunidade escolar, divulgação: satisfação da comunidade escolar, divulgação
da Etec.da Etec.

Mudanças positivas esperadas com o projetoMudanças positivas esperadas com o projeto: maior: maior
divulgação da Etec, gerando um maior  número de inscritos nosdivulgação da Etec, gerando um maior  número de inscritos nos
vestibulinhos.vestibulinhos.

CronogramaCronograma: a ser desenvolvido em quatro anos.: a ser desenvolvido em quatro anos.

Recursos necessáriosRecursos necessários: Humanos: contatos da direção da Etec: Humanos: contatos da direção da Etec
com a Administração Central visando acelerar o processo.com a Administração Central visando acelerar o processo.
Financeiros: Ceeteps.Financeiros: Ceeteps.

Equipe responsávelEquipe responsável: Direção da Etec.: Direção da Etec.

DenominaçãoDenominação Implantação do Téc. em TransaçõesImplantação do Téc. em Transações
ImobiliáriasImobiliárias

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Equipe de gestão e colaboradoresEquipe de gestão e colaboradores

InícioInício 2017-02-012017-02-01
FimFim 2021-02-012021-02-01
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: implementar o funcionamento do Curso Técnico em: implementar o funcionamento do Curso Técnico em
Transações Imobiliárias.Transações Imobiliárias.
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Situação-problema/oportunidade a ser atendidaSituação-problema/oportunidade a ser atendida: grande: grande
parte dos equipamentos para atender a habilitação já estão naparte dos equipamentos para atender a habilitação já estão na
Etec, porém necessitamos de literatura específica.Etec, porém necessitamos de literatura específica.

Impacto previstoImpacto previsto: satisfação da comunidade local e regional,: satisfação da comunidade local e regional,
divulgação da Etec.divulgação da Etec.

Mudanças positivas esperadas com o projetoMudanças positivas esperadas com o projeto: maior: maior
divulgação da Etec, gerando um maior  número de inscritos nosdivulgação da Etec, gerando um maior  número de inscritos nos
vestibulinhos.vestibulinhos.

CronogramaCronograma: a ser desenvolvido em quatro anos.: a ser desenvolvido em quatro anos.

Recursos necessáriosRecursos necessários: Humanos: contatos da direção da Etec: Humanos: contatos da direção da Etec
com a Administração Central visando acelerar o processo.com a Administração Central visando acelerar o processo.
Financeiros: Ceeteps.Financeiros: Ceeteps.

Equipe responsávelEquipe responsável: Direção da Etec.: Direção da Etec.

DenominaçãoDenominação Projeto Coordenador de Curso Técnico emProjeto Coordenador de Curso Técnico em
ContabilidadeContabilidade

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Leandro Rogério DiasLeandro Rogério Dias

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-142018-12-14
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

Propõem-se trabalhar com a interdisciplinaridade entre osPropõem-se trabalhar com a interdisciplinaridade entre os
diversos componentes curriculares buscando demonstrar aosdiversos componentes curriculares buscando demonstrar aos
discentes a importância da grade curricular do Curso Técnico emdiscentes a importância da grade curricular do Curso Técnico em
Contabilidade para sua formação técnica como um todo, visandoContabilidade para sua formação técnica como um todo, visando
a interação do aluno com os demais colegas através de atividadesa interação do aluno com os demais colegas através de atividades
individuais e em equipe. Aplicação de um Projeto denominado porindividuais e em equipe. Aplicação de um Projeto denominado por
hora de "Quiz Contábil" através de ferramentas digitais, tais comohora de "Quiz Contábil" através de ferramentas digitais, tais como
QR CODE, onde os docentes dos componentes curricularesQR CODE, onde os docentes dos componentes curriculares
elaborarão 02 questões com 04 alternativas por rodada, em dataselaborarão 02 questões com 04 alternativas por rodada, em datas
pre-definidas, no intuito da aplicação de um Quiz aos discentes.pre-definidas, no intuito da aplicação de um Quiz aos discentes.
Estes formarão equipes que competiram entre elas e cada alunoEstes formarão equipes que competiram entre elas e cada aluno
entre si, através de um sistema de pontuação coletivo, porentre si, através de um sistema de pontuação coletivo, por
equipe, e individual, por aluno. No final de cada rodada asequipe, e individual, por aluno. No final de cada rodada as
pontuações serão divulgadas. No término da última rodada ospontuações serão divulgadas. No término da última rodada os
resultados serão tabulados para medir o desempenho das equipesresultados serão tabulados para medir o desempenho das equipes
e dos alunos de forma individual, que serão agraciados come dos alunos de forma individual, que serão agraciados com
prêmios de incentivo e pontuação nos componentes envolvidos.prêmios de incentivo e pontuação nos componentes envolvidos.
Menciona-se que o trabalho em equipe com a integração dosMenciona-se que o trabalho em equipe com a integração dos
componentes curriculares em um jogo educativo tem comocomponentes curriculares em um jogo educativo tem como
proposta medir o aproveitamento dos discentes, bem comoproposta medir o aproveitamento dos discentes, bem como
verificar se em razão desta, a evasão causada por fatores internosverificar se em razão desta, a evasão causada por fatores internos
pôde ser em parte repelida. O projeto ainda será composto, empôde ser em parte repelida. O projeto ainda será composto, em
datas específicas conforme cronograma, com atividades taisdatas específicas conforme cronograma, com atividades tais
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como a Comemoração do Dia do Contabilista e de Oficinas decomo a Comemoração do Dia do Contabilista e de Oficinas de
Gestão. Salienta-se que haverá o acompanhamento referente aosGestão. Salienta-se que haverá o acompanhamento referente aos
registros de aulas, atividades e menções por parte dos docentes,registros de aulas, atividades e menções por parte dos docentes,
além do monitoramento da frequência dos alunos.além do monitoramento da frequência dos alunos.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Pretende-se demonstrar que a instituição tem comoPretende-se demonstrar que a instituição tem como
objetivo prepará-los para os desafios, proporcionando-lhesobjetivo prepará-los para os desafios, proporcionando-lhes
as melhores condições para sua ascensão profissionalas melhores condições para sua ascensão profissional
tanto nos aspectos técnicos, quanto nos relacionamentostanto nos aspectos técnicos, quanto nos relacionamentos
interpessoais e nos cuidados com a imagem pessoal,interpessoais e nos cuidados com a imagem pessoal,
deixando-os competitivos para o mercado de trabalho.deixando-os competitivos para o mercado de trabalho.
Será realizado acompanhamento constante da assiduidadeSerá realizado acompanhamento constante da assiduidade
dos alunos nos componentes curriculares, buscando sanardos alunos nos componentes curriculares, buscando sanar
os problemas que estiverem ao alcance da unidadeos problemas que estiverem ao alcance da unidade
escolar e de suas possibilidades. Atualmente existe duasescolar e de suas possibilidades. Atualmente existe duas
salas de Contabilidade, o 1º módulo e o 3º módulo. Asalas de Contabilidade, o 1º módulo e o 3º módulo. A
proposta em relação a evasão é trabalhar de forma queproposta em relação a evasão é trabalhar de forma que
consigamos reduzir a evasão ocorrida em comparaçãoconsigamos reduzir a evasão ocorrida em comparação
com as últimas turmas em 50%, a saber o 1º módulo de docom as últimas turmas em 50%, a saber o 1º módulo de do
1º semestre de 2017 e o 3º módulo de 2017, conforme1º semestre de 2017 e o 3º módulo de 2017, conforme
dados apresentado a seguir:dados apresentado a seguir:

·1° Módulo entraram 35 alunos e evadiram até o término·1° Módulo entraram 35 alunos e evadiram até o término
deste módulo 7 alunos, encerrando este módulo com 28deste módulo 7 alunos, encerrando este módulo com 28
alunos (20% de evasão);alunos (20% de evasão);

·3° Módulo que se formou no 2° semestre de 2017·3° Módulo que se formou no 2° semestre de 2017
formaram 19 alunos (9,5 % de evasão).formaram 19 alunos (9,5 % de evasão).

Evasão global: 46%Evasão global: 46%

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a proposta do projeto em razão deJustifica-se a proposta do projeto em razão de
proporcionar ao aluno a percepção de que todas asproporcionar ao aluno a percepção de que todas as
habilidades e competências do plano de curso do Técnicohabilidades e competências do plano de curso do Técnico
em Contabilidade estão interligadas, que esse conjunto éem Contabilidade estão interligadas, que esse conjunto é
harmônico e não independente. Que de maneiraharmônico e não independente. Que de maneira
semelhante ao que será aplicado na atividade, no mercadosemelhante ao que será aplicado na atividade, no mercado
de trabalho cada um deverá saber lhe dar com as maisde trabalho cada um deverá saber lhe dar com as mais
diversas situações, como relacionamentos interpessoais, odiversas situações, como relacionamentos interpessoais, o
trabalho em equipe entre outros e que o curso técnico lhetrabalho em equipe entre outros e que o curso técnico lhe
proporciona subsídios para enfrentar os desafios que elesproporciona subsídios para enfrentar os desafios que eles
irão se deparar. Com essas definições claras na mente dosirão se deparar. Com essas definições claras na mente dos
alunos, pretende-se influenciar no seu comportamento ealunos, pretende-se influenciar no seu comportamento e
em suas atitudes e consequentemente no combate aem suas atitudes e consequentemente no combate a
evasão escolar.evasão escolar.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

Em consonância ao Plano de Curso, utilizar das habilidades e competências adquiridas nos diversos componentesEm consonância ao Plano de Curso, utilizar das habilidades e competências adquiridas nos diversos componentes
curriculares, para a resolução de problemas complexos através da aplicação do projeto em forma de um instigantecurriculares, para a resolução de problemas complexos através da aplicação do projeto em forma de um instigante
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jogo de perguntas e respostas utilizando aplicativos digitais e internet.jogo de perguntas e respostas utilizando aplicativos digitais e internet.

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

Aproveitamento das diversas habilidades e competências dos componentes curriculares;Aproveitamento das diversas habilidades e competências dos componentes curriculares;

Percepção do aluno em relação a importância do trabalho em equipe, evidenciado pela realização do projeto;Percepção do aluno em relação a importância do trabalho em equipe, evidenciado pela realização do projeto;

Melhorar a imagem do curso e da Etec para toda comunidade com base na proposta de oficinas e na divulgaçãoMelhorar a imagem do curso e da Etec para toda comunidade com base na proposta de oficinas e na divulgação
pessoal de cada aluno;pessoal de cada aluno;

Redução de ausências no decorrer do semestre letivo;Redução de ausências no decorrer do semestre letivo;

Atendimento as exigências do mercado de trabalho;Atendimento as exigências do mercado de trabalho;

Diminuição da taxa de evasão por conta de um trabalho diferenciado e influências comportamentais e atitudinais.Diminuição da taxa de evasão por conta de um trabalho diferenciado e influências comportamentais e atitudinais.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação do Curso TécnicoProjeto de Coordenação do Curso Técnico
em Programação de Jogos Digitaisem Programação de Jogos Digitais

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Flávio Claudino de AraújoFlávio Claudino de Araújo

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-07-112018-07-11
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

O projeto tem como principal finalidade contribuir no processo deO projeto tem como principal finalidade contribuir no processo de
ensino e aprendizagem do curso técnico em Projeto de Jogosensino e aprendizagem do curso técnico em Projeto de Jogos
Digitais no 1° semestre letivo de 2018 cujo objetivo é capacitarDigitais no 1° semestre letivo de 2018 cujo objetivo é capacitar
jovens e adultos para o mercado de trabalho. Este projeto refere-jovens e adultos para o mercado de trabalho. Este projeto refere-
se ao atendimento do professor responsável pela coordenação dose ao atendimento do professor responsável pela coordenação do
curso. O professor é responsável em recepcionar os alunos,curso. O professor é responsável em recepcionar os alunos,
acompanhar junto ao sistema NSA as atividades desenvolvidasacompanhar junto ao sistema NSA as atividades desenvolvidas
em sala de aula e registros efetuados pelos docentes bem comoem sala de aula e registros efetuados pelos docentes bem como
as progressões parciais, vagas remanescentes e monitoria daas progressões parciais, vagas remanescentes e monitoria da
frequência dos alunos visando redução da evasão em 50%. Ofrequência dos alunos visando redução da evasão em 50%. O
coordenador de curso dará apoio aos professores no processo decoordenador de curso dará apoio aos professores no processo de
ensino-aprendizagem, atendimento aos alunos em regime deensino-aprendizagem, atendimento aos alunos em regime de
plantão de dúvidas, aplicação de atividades avaliativas,plantão de dúvidas, aplicação de atividades avaliativas,
acompanhamento dos projetos inseridos no site do Centro Paulaacompanhamento dos projetos inseridos no site do Centro Paula
Souza/HAE (projetos interdisciplinares).Souza/HAE (projetos interdisciplinares).

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Monitoramento contínuo e redução da evasão em 50% do 2º e 3ºMonitoramento contínuo e redução da evasão em 50% do 2º e 3º
Módulo do curso de Programação de Jogos Digitais no ano deMódulo do curso de Programação de Jogos Digitais no ano de
2018;2018;

1º módulo1º módulo

(2º semestre 2017)(2º semestre 2017)

EntradaEntrada

2º semestre 20172º semestre 2017

Entrada - 2º móduloEntrada - 2º módulo

1º semestre 20181º semestre 2018

% de perda% de perda
comparativacomparativa
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35 matriculados35 matriculados 21 matriculados21 matriculados 40%40%
FONTE: Sistema NSA em Fevereiro de 2018FONTE: Sistema NSA em Fevereiro de 2018

-Participar da elaboração do Plano Escolar, colocando em prática-Participar da elaboração do Plano Escolar, colocando em prática
a organização entre as programações dos vários componentes doa organização entre as programações dos vários componentes do
currículo do curso de Técnico em Programação de Jogos Digitais;currículo do curso de Técnico em Programação de Jogos Digitais;

-Elaborar a programação das atividades da área de tecnologias da-Elaborar a programação das atividades da área de tecnologias da
informática no âmbito de Jogos Digitais,mantendo a articulaçãoinformática no âmbito de Jogos Digitais,mantendo a articulação
com as demais áreas para o desempenho profissional no mercadocom as demais áreas para o desempenho profissional no mercado
de trabalho – exemplos: visitas técnicas, workshops e palestrasde trabalho – exemplos: visitas técnicas, workshops e palestras
com profissionais da área e alunos egressos, minicursos,com profissionais da área e alunos egressos, minicursos,
participação em eventos, etc.;participação em eventos, etc.;

-Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos-Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos
de ensino e das práticas profissionais, como chamadas, registrode ensino e das práticas profissionais, como chamadas, registro
de aulas, fichas de desempenho, verificação de evasão, etc.;de aulas, fichas de desempenho, verificação de evasão, etc.;

·Participar da programação das atividades de recuperação·Participar da programação das atividades de recuperação
contínua e paralela, da progressão parcial, orientando econtínua e paralela, da progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução;acompanhando sua execução;

·Acompanhar a elaboração dos Planos de Trabalho Docente, assim·Acompanhar a elaboração dos Planos de Trabalho Docente, assim
como o desenvolvimento dos mesmos;como o desenvolvimento dos mesmos;

·Participar da programação de reuniões, de atividades extra-·Participar da programação de reuniões, de atividades extra-
curriculares e de avaliação dos resultados do ensino;curriculares e de avaliação dos resultados do ensino;

·Sugerir parcerias e atividades de aperfeiçoamento e atualização·Sugerir parcerias e atividades de aperfeiçoamento e atualização
de professores, melhorando assim as aulas e evitando a evasão;de professores, melhorando assim as aulas e evitando a evasão;

·Colaborar com a Direção quando de atividades que envolvam o·Colaborar com a Direção quando de atividades que envolvam o
corpo docente e discente;corpo docente e discente;

·Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar;·Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar;

·Aplicar simulado de curso para verificação de aprendizagem e·Aplicar simulado de curso para verificação de aprendizagem e
eficiência da metodologia de ensino do docente do curso;eficiência da metodologia de ensino do docente do curso;

·Detectar os pontos relativos à evasão e faltas de alunos, agindo·Detectar os pontos relativos à evasão e faltas de alunos, agindo
prontamente para conscientizar o aluno a concluir o curso;prontamente para conscientizar o aluno a concluir o curso;

·Promover a integração entre alunos, alunos e professores, alunos·Promover a integração entre alunos, alunos e professores, alunos
e colaboradores, alunos e Etec;e colaboradores, alunos e Etec;

·Orientar os docentes a utilizarem metodologias diversificadas de·Orientar os docentes a utilizarem metodologias diversificadas de
ensino e de avaliação, partindo do pressuposto daensino e de avaliação, partindo do pressuposto da
heterogeneidade dos discentes dentro de uma mesma classe e osheterogeneidade dos discentes dentro de uma mesma classe e os
problemas referentes as lacunas de aprendizagem;problemas referentes as lacunas de aprendizagem;

-Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação Diagnóstica junto à-Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação Diagnóstica junto à
coordenação pedagógica evidenciando as dificuldades doscoordenação pedagógica evidenciando as dificuldades dos
componentes do ensino médio que serão utilizadas no ensinocomponentes do ensino médio que serão utilizadas no ensino
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técnico, buscando um melhor desempenho dos alunos nostécnico, buscando um melhor desempenho dos alunos nos
componentes curriculares que forem correlacionados.componentes curriculares que forem correlacionados.

 - Melhorar a demanda do Vestibulinho; - Melhorar a demanda do Vestibulinho;

 -Divulgação da Etec; -Divulgação da Etec;

-Aluno consciente e frequente até a conclusão da habilitação;-Aluno consciente e frequente até a conclusão da habilitação;

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

O Projeto destina-se a manter a organização de ações queO Projeto destina-se a manter a organização de ações que
compõem os diversos componentes curriculares, assim como comcompõem os diversos componentes curriculares, assim como com
os outros cursos desta unidade escolar, destinado aoos outros cursos desta unidade escolar, destinado ao
planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, aoplanejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao
controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-
pedagógicas e administrativas, bem como otimização dospedagógicas e administrativas, bem como otimização dos
recursos físicos e didáticos disponíveis.recursos físicos e didáticos disponíveis.

 Para esta organização percebe-se a necessidade de um Para esta organização percebe-se a necessidade de um
coordenador na área de informática, pois envolve diferentescoordenador na área de informática, pois envolve diferentes
segmentos da Escola (docentes, discentes, pais, administração esegmentos da Escola (docentes, discentes, pais, administração e
comunidade) que por sua vez necessitam de um elo entre eles,comunidade) que por sua vez necessitam de um elo entre eles,
durante todo o desenvolvimento das atividades, ou seja,durante todo o desenvolvimento das atividades, ou seja,
planejamento, desenvolvimento e avaliação das mesmas.planejamento, desenvolvimento e avaliação das mesmas.

 Formar profissionais com competências e habilidades para o Formar profissionais com competências e habilidades para o
desenvolvimento de programação em jogos digitais que lhesdesenvolvimento de programação em jogos digitais que lhes
possibilitem enfrentar os desafios relativos às transformaçõespossibilitem enfrentar os desafios relativos às transformações
sociais e no mundo do trabalho;sociais e no mundo do trabalho;

 Formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e Formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e
social, que se comprometam com a aplicação de tecnologiassocial, que se comprometam com a aplicação de tecnologias
politicamente corretas, prezando a qualidade de vida epoliticamente corretas, prezando a qualidade de vida e
promovendo o bem-estar da comunidade.promovendo o bem-estar da comunidade.

  Tendo em vista o número de alunos evadidos do curso(como  Tendo em vista o número de alunos evadidos do curso(como
segue na tabela abaixo onde os dados foram tirados do programasegue na tabela abaixo onde os dados foram tirados do programa
NSA), será dado atenção especial ao projeto interdisciplinar doNSA), será dado atenção especial ao projeto interdisciplinar do
curso, onde visa a participação de todos os alunos para ocurso, onde visa a participação de todos os alunos para o
desenvolvimento de um jogo estruturado, multiplataforma, paradesenvolvimento de um jogo estruturado, multiplataforma, para
evitar a evasão para os próximos módulos.evitar a evasão para os próximos módulos.

1º módulo1º módulo

(2º semestre 2017)(2º semestre 2017)

EntradaEntrada

2º semestre 20172º semestre 2017

35 matriculados35 matriculados

Entrada - 2º móduloEntrada - 2º módulo

1º semestre 20181º semestre 2018

21 matriculados21 matriculados

% de perda% de perda
comparativacomparativa

40%40%

  Com esse projeto interdisciplinar que visa a eliminação da  Com esse projeto interdisciplinar que visa a eliminação da
evasão do curso, todos os alunos estarão envolvidos no projetoevasão do curso, todos os alunos estarão envolvidos no projeto
que será inscrito em feiras tecnológicas para a apresentação doque será inscrito em feiras tecnológicas para a apresentação do
mesmo, e posteriormente postado em meios para downloads domesmo, e posteriormente postado em meios para downloads do
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jogo como Ply Store, APP Store e site da unidade escolar.jogo como Ply Store, APP Store e site da unidade escolar.

Objetivo Específico: Utilizar todas as justificativas listadas acimaObjetivo Específico: Utilizar todas as justificativas listadas acima
visando a diminuição da evazão em 50%.visando a diminuição da evazão em 50%.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

O projeto busca proporcionar oportunidades de desenvolvimentoO projeto busca proporcionar oportunidades de desenvolvimento
de práticas diferenciadas para o processo de ensino ede práticas diferenciadas para o processo de ensino e
aprendizagem e o acompanhamento dos discentes comaprendizagem e o acompanhamento dos discentes com
dificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência edificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência e
também discentes com progressão parcial. Neste sentido otambém discentes com progressão parcial. Neste sentido o
processo de metodologia visa diagnosticar quais são os pontosprocesso de metodologia visa diagnosticar quais são os pontos
fortes e fracos do curso técnico em Programação de Jogosfortes e fracos do curso técnico em Programação de Jogos
Digitais, através de diálogos com discentes e docentes,Digitais, através de diálogos com discentes e docentes,
apontando as situações problemas para estudos e providências,apontando as situações problemas para estudos e providências,
visando manter o adequado andamento do curso, buscando comovisando manter o adequado andamento do curso, buscando como
resultando a diminuição das perdas discentes.resultando a diminuição das perdas discentes.

Organizar reuniões com docentes e também de atendimentoOrganizar reuniões com docentes e também de atendimento
individualizado aosprofessores, alunos e pais de alunos durante oindividualizado aosprofessores, alunos e pais de alunos durante o
semestre. Para realização de tais, serão utilizadas as datassemestre. Para realização de tais, serão utilizadas as datas
homologadas no calendário escolar e reuniões programadas dehomologadas no calendário escolar e reuniões programadas de
acordo com as necessidades do grupo;acordo com as necessidades do grupo;

Orientar os professores para o devido preenchimento do plano deOrientar os professores para o devido preenchimento do plano de
trabalho docente conforme o plano de curso, através detrabalho docente conforme o plano de curso, através de
atendimentos individualizados e em reuniões, assim comoatendimentos individualizados e em reuniões, assim como
acompanhamento do seu desenvolvimento através de análisesacompanhamento do seu desenvolvimento através de análises
periódicas dos registros no NSA;periódicas dos registros no NSA;

Obter os resultados dos conselhos de classe que darãoObter os resultados dos conselhos de classe que darão
embasamento para tomada de medidas que busquem umaembasamento para tomada de medidas que busquem uma
melhoria nos índices de frequência, recuperação contínua emelhoria nos índices de frequência, recuperação contínua e
paralela e consequentemente de rendimento dos alunos;paralela e consequentemente de rendimento dos alunos;

Acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro daAcompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da
sala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas esala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas e
produtivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e oprodutivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e o
professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer aprofessor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer a
aprendizagem;aprendizagem;

Monitorar e acompanhar semanalmente os registros e processosMonitorar e acompanhar semanalmente os registros e processos
utilizados pelosdocentes do curso, verificando se os alunos estãoutilizados pelosdocentes do curso, verificando se os alunos estão
sendo avaliados por competências, habilidades e atitudessendo avaliados por competências, habilidades e atitudes
adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;

Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e,Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e,
juntamente com a coordenação pedagógica, orientar osjuntamente com a coordenação pedagógica, orientar os
professores com relação a novas práticas pedagógicas.professores com relação a novas práticas pedagógicas.

Orientar e ajudar os docentes do curso para focar as aulas noOrientar e ajudar os docentes do curso para focar as aulas no
projeto interdisciplinar visando ajudar os alunos noprojeto interdisciplinar visando ajudar os alunos no
desenvolvimento do mesmo. Será feito reuniões regulares com osdesenvolvimento do mesmo. Será feito reuniões regulares com os
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alunos em horários fora do horário normal de aula. Algumasalunos em horários fora do horário normal de aula. Algumas
reuniões ja aconteceram e vamos intensificar ainda mais para oreuniões ja aconteceram e vamos intensificar ainda mais para o
desenvolvimento desse projeto. Até o momento teve uma boadesenvolvimento desse projeto. Até o momento teve uma boa
aceitação da parte dos alunos, professores e direção da escola.aceitação da parte dos alunos, professores e direção da escola.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

O projeto busca proporcionar oportunidades de desenvolvimentoO projeto busca proporcionar oportunidades de desenvolvimento
de práticas diferenciadas para o processo de ensino ede práticas diferenciadas para o processo de ensino e
aprendizagem e o acompanhamento dos discentes comaprendizagem e o acompanhamento dos discentes com
dificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência edificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência e
também discentes com progressão parcial. Neste sentido otambém discentes com progressão parcial. Neste sentido o
processo de metodologia visa diagnosticar quais são os pontosprocesso de metodologia visa diagnosticar quais são os pontos
fortes e fracos do curso técnico em Programação de Jogosfortes e fracos do curso técnico em Programação de Jogos
Digitais, através de diálogos com discentes e docentes,Digitais, através de diálogos com discentes e docentes,
apontando as situações problemas para estudos e providências,apontando as situações problemas para estudos e providências,
visando manter o adequado andamento do curso, buscando comovisando manter o adequado andamento do curso, buscando como
resultando a diminuição das perdas discentes.resultando a diminuição das perdas discentes.

Organizar reuniões com docentes e também de atendimentoOrganizar reuniões com docentes e também de atendimento
individualizado aosprofessores, alunos e pais de alunos durante oindividualizado aosprofessores, alunos e pais de alunos durante o
semestre. Para realização de tais, serão utilizadas as datassemestre. Para realização de tais, serão utilizadas as datas
homologadas no calendário escolar e reuniões programadas dehomologadas no calendário escolar e reuniões programadas de
acordo com as necessidades do grupo;acordo com as necessidades do grupo;

Orientar os professores para o devido preenchimento do plano deOrientar os professores para o devido preenchimento do plano de
trabalho docente conforme o plano de curso, através detrabalho docente conforme o plano de curso, através de
atendimentos individualizados e em reuniões, assim comoatendimentos individualizados e em reuniões, assim como
acompanhamento do seu desenvolvimento através de análisesacompanhamento do seu desenvolvimento através de análises
periódicas dos registros no NSA;periódicas dos registros no NSA;

Obter os resultados dos conselhos de classe que darãoObter os resultados dos conselhos de classe que darão
embasamento para tomada de medidas que busquem umaembasamento para tomada de medidas que busquem uma
melhoria nos índices de frequência, recuperação contínua emelhoria nos índices de frequência, recuperação contínua e
paralela e consequentemente de rendimento dos alunos;paralela e consequentemente de rendimento dos alunos;

Acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro daAcompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da
sala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas esala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas e
produtivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e oprodutivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e o
professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer aprofessor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer a
aprendizagem;aprendizagem;

Monitorar e acompanhar semanalmente os registros e processosMonitorar e acompanhar semanalmente os registros e processos
utilizados pelosdocentes do curso, verificando se os alunos estãoutilizados pelosdocentes do curso, verificando se os alunos estão
sendo avaliados por competências, habilidades e atitudessendo avaliados por competências, habilidades e atitudes
adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;

Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e,Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e,
juntamente com a coordenação pedagógica, orientar osjuntamente com a coordenação pedagógica, orientar os
professores com relação a novas práticas pedagógicas.professores com relação a novas práticas pedagógicas.

Orientar e ajudar os docentes do curso para focar as aulas noOrientar e ajudar os docentes do curso para focar as aulas no
projeto interdisciplinar visando ajudar os alunos noprojeto interdisciplinar visando ajudar os alunos no
desenvolvimento do mesmo. Será feito reuniões regulares com osdesenvolvimento do mesmo. Será feito reuniões regulares com os
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alunos em horários fora do horário normal de aula. Algumasalunos em horários fora do horário normal de aula. Algumas
reuniões ja aconteceram e vamos intensificar ainda mais para oreuniões ja aconteceram e vamos intensificar ainda mais para o
desenvolvimento desse projeto. Até o momento teve uma boadesenvolvimento desse projeto. Até o momento teve uma boa
aceitação da parte dos alunos, professores e direção da escola.aceitação da parte dos alunos, professores e direção da escola.

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

Almeja-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento aos alunosAlmeja-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento aos alunos
estabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo suas dúvidas emestabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo suas dúvidas em
relação ao curso e conteúdo e possibilitando a realização das provas bem como redução da evasão escolar em 50%relação ao curso e conteúdo e possibilitando a realização das provas bem como redução da evasão escolar em 50%
conforme Planejamento Escolar e reuniões junto à Equipe Gestora.conforme Planejamento Escolar e reuniões junto à Equipe Gestora.
Motivar os alunos a evitarem faltar e ter consciencia da importância de frequencia na escola.Motivar os alunos a evitarem faltar e ter consciencia da importância de frequencia na escola.
Demonstrar de forma clara a preparação do aluno para o mercado de trabalho;Demonstrar de forma clara a preparação do aluno para o mercado de trabalho;
Divulgação do curso e da Etec;Divulgação do curso e da Etec;
Aumentar ainda mais o conceito da escola e do curso para com a comunidade.Aumentar ainda mais o conceito da escola e do curso para com a comunidade.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso TécnicoProjeto de Coordenação de Curso Técnico
em Serviços Jurídicosem Serviços Jurídicos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Fernanda Quineli Alves NagaoFernanda Quineli Alves Nagao

InícioInício 2018-02-062018-02-06
FimFim 2018-07-132018-07-13
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:   

Trata-se de Projeto de Coordenação do Curso Técnico em ServiçosTrata-se de Projeto de Coordenação do Curso Técnico em Serviços
Jurídicos, tendo como prioridade diminuir a Evasão em 50%,Jurídicos, tendo como prioridade diminuir a Evasão em 50%,
monitorar o processo de ensino e aprendizagem, formar o cidadãomonitorar o processo de ensino e aprendizagem, formar o cidadão
crítico reflexivo, recepcionar os alunos ingressantes,crítico reflexivo, recepcionar os alunos ingressantes,
desenvolvendo um sentimento de pertença a unidade escolar,desenvolvendo um sentimento de pertença a unidade escolar,
elaborar projetos, visitas técnicas, palestras, acompanhar junto aoelaborar projetos, visitas técnicas, palestras, acompanhar junto ao
sistema NSA as atividades desenvolvidas em sala de aula bemsistema NSA as atividades desenvolvidas em sala de aula bem
como as progressões parciais, vagas remanescentes, monitoria dacomo as progressões parciais, vagas remanescentes, monitoria da
frequência dos alunos e análise dos aproveitamentos de estudos.frequência dos alunos e análise dos aproveitamentos de estudos.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

- Participar da elaboração e execução do Projeto Político- Participar da elaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico e do Plano Plurianual de Gestão da unidadePedagógico e do Plano Plurianual de Gestão da unidade
escolar;escolar;

- Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente,- Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente,
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalhoassegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso e aulas dadas, sendo oDocente com o Plano de Curso e aulas dadas, sendo o
último em periodicidade semanal;último em periodicidade semanal;

- Acompanhar a programação das atividades de- Acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial;recuperação e de progressão parcial;

- Orientar na elaboração dos Planos de Trabalho Docente,- Orientar na elaboração dos Planos de Trabalho Docente,
participar da programação de reuniões, de atividadesparticipar da programação de reuniões, de atividades
extracurriculares e de avaliação dos resultados do ensino;extracurriculares e de avaliação dos resultados do ensino;
sugerir parcerias e atividades de aperfeiçoamento esugerir parcerias e atividades de aperfeiçoamento e
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atualização docente;atualização docente;

- Colaborar com a Equipe Gestora na sugestão de ideias e- Colaborar com a Equipe Gestora na sugestão de ideias e
atividades que envolvam o corpo docente e discente;atividades que envolvam o corpo docente e discente;

- Participar de reuniões pedagógicas e de curso, de acordo- Participar de reuniões pedagógicas e de curso, de acordo
com o Calendário Escolar homologado, para alinhar ecom o Calendário Escolar homologado, para alinhar e
refletir sobre indicadores de desempenho, processo derefletir sobre indicadores de desempenho, processo de
ensino-aprendizagem, organização das aulas práticas eensino-aprendizagem, organização das aulas práticas e
demais estratégias de ensino do curso.demais estratégias de ensino do curso.

- Orientar os docentes a utilizarem metodologias- Orientar os docentes a utilizarem metodologias
diversificadas de ensino e de avaliação, partindo dodiversificadas de ensino e de avaliação, partindo do
pressuposto da heterogeneidade dos discentes dentro depressuposto da heterogeneidade dos discentes dentro de
uma mesma classe e os problemas referentes as lacunasuma mesma classe e os problemas referentes as lacunas
de aprendizagem;de aprendizagem;

- Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação Diagnóstica- Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação Diagnóstica
junto à coordenação pedagógica evidenciando asjunto à coordenação pedagógica evidenciando as
dificuldades dos componentes do ensino médio que serãodificuldades dos componentes do ensino médio que serão
utilizadas no ensino técnico, buscando um melhorutilizadas no ensino técnico, buscando um melhor
desempenho dos alunos nos componentes curriculares quedesempenho dos alunos nos componentes curriculares que
forem correlacionados.forem correlacionados.

- Manifestar, quando convocado, sobre pedidos de- Manifestar, quando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos deaproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de
reconsideração e recursos referentes aos resultados finaisreconsideração e recursos referentes aos resultados finais
de avaliação discente, de acordo com as Deliberaçõesde avaliação discente, de acordo com as Deliberações
expedidas pelo Conselho Estadual de Educação;expedidas pelo Conselho Estadual de Educação;

- Meta: diminuir a evasão escolar em 50%, tendo como- Meta: diminuir a evasão escolar em 50%, tendo como
parâmetro a perda discente no 2º semestre de 2017,parâmetro a perda discente no 2º semestre de 2017,
conforme tabela abaixo. conforme tabela abaixo. 

  

   
CursoCurso AlunosAlunos

ingressantesingressantes
no 2º sem.no 2º sem.
/2016 1°/2016 1°
MóduloMódulo

AlunosAlunos
ingressantesingressantes
no 1º sem./no 1º sem./

2017 2°2017 2°
MóduloMódulo

Alunos TerAlunos Ter
minaram ominaram o
2° Sem. /2° Sem. /
2017  3°2017  3°
MóduloMódulo

Evasão Global (%)Evasão Global (%)

1° Serviços Jurídicos1° Serviços Jurídicos 3535 2424  

2323

34%34%

  

Fonte:  Atas de Conselho Final.Fonte:  Atas de Conselho Final.

  

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:
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- Desenvolver o elo de ligação entre os docentes,- Desenvolver o elo de ligação entre os docentes,
discentes, colaboradores e equipe gestora, atuandodiscentes, colaboradores e equipe gestora, atuando
de forma a facilitar o diálogo, promovendode forma a facilitar o diálogo, promovendo
atividades específicas para o curso, buscandoatividades específicas para o curso, buscando
alinhar os conhecimentos teóricos com os práticos,alinhar os conhecimentos teóricos com os práticos,
mediando os conflitos, visando o aperfeiçoamentomediando os conflitos, visando o aperfeiçoamento
do processo de ensino-aprendizagem.do processo de ensino-aprendizagem.

  

- Promover o crescimento intelectual dos alunos- Promover o crescimento intelectual dos alunos
durante o curso, onde os mesmos receberãodurante o curso, onde os mesmos receberão
orientações técnicas bem como serão submetidos aorientações técnicas bem como serão submetidos a
treinamentos e variadas avaliações que contribuirátreinamentos e variadas avaliações que contribuirá
para o desenvolvimento humano e profissional.para o desenvolvimento humano e profissional.

- Estar a coordenadora disponível para atendimento- Estar a coordenadora disponível para atendimento
aos docentes e discentes no período noturno, emaos docentes e discentes no período noturno, em
horários variados, de segunda a sexta-feira.horários variados, de segunda a sexta-feira.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

  

- Aplicar no início do semestre uma avaliação- Aplicar no início do semestre uma avaliação
diagnóstica, no sentido de verificar asdiagnóstica, no sentido de verificar as
principais dificuldades de conteúdo dos alunosprincipais dificuldades de conteúdo dos alunos
para, a partir deste levantamento, analisarpara, a partir deste levantamento, analisar
com a Coordenadora Pedagógica e docentes,com a Coordenadora Pedagógica e docentes,
quais as melhores estratégias para equalizarquais as melhores estratégias para equalizar
tais dificuldades.tais dificuldades.

- Fazer visitas periódicas às salas de aula no- Fazer visitas periódicas às salas de aula no
intuito de analisar o grau de compreensão eintuito de analisar o grau de compreensão e
entendimento das bases tecnológicasentendimento das bases tecnológicas
desenvolvidas, aplicação de formuláriodesenvolvidas, aplicação de formulário
avaliativo do processo de ensino eavaliativo do processo de ensino e
aprendizagem elaborado com a coordenaçãoaprendizagem elaborado com a coordenação
pedagógica.pedagógica.

- Analisar o registro de aulas dadas, verificar- Analisar o registro de aulas dadas, verificar
se está de acordo com o Plano de curso e ose está de acordo com o Plano de curso e o
Plano de Trabalho Docente.Plano de Trabalho Docente.

- Realizar reuniões quinzenais com a- Realizar reuniões quinzenais com a
coordenadora pedagógicas e docentes quecoordenadora pedagógicas e docentes que
ministram aulas, visando elencar situaçõesministram aulas, visando elencar situações
problemas com discentes para providênciasproblemas com discentes para providências
precisas com o intuito de manter o bomprecisas com o intuito de manter o bom
andamento do curso evitando-seandamento do curso evitando-se
assim, assim, evasõesevasões..

- Monitorar as ausências dos alunos através do- Monitorar as ausências dos alunos através do
preenchimento do Doc.16 e questioná-lospreenchimento do Doc.16 e questioná-los
sobre as razões das faltas.sobre as razões das faltas.
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- Traçar estratégias para aprimorar o processo- Traçar estratégias para aprimorar o processo
de ensino e aprendizagem.de ensino e aprendizagem.

  

  

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

  

- Diminuir a evasão escolar em 50%;- Diminuir a evasão escolar em 50%;

- Preparar o aluno para o mercado de trabalho;- Preparar o aluno para o mercado de trabalho;

- Melhorar a qualidade na formação técnica do aluno;- Melhorar a qualidade na formação técnica do aluno;

- Desenvolver e aprimorar o senso-crítico do aluno;- Desenvolver e aprimorar o senso-crítico do aluno;

- Ter uma avaliação positiva dos discentes quanto ao curso Técnico em Serviços- Ter uma avaliação positiva dos discentes quanto ao curso Técnico em Serviços
Jurídicos;Jurídicos;

- Dar visibilidade da Etec a partir da contratação de alunos bem preparados para o- Dar visibilidade da Etec a partir da contratação de alunos bem preparados para o
mercado de trabalho.mercado de trabalho.
  

  

  
  

  

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação da SalaProjeto de Coordenação da Sala
Descentralizada de Pres. BernardesDescentralizada de Pres. Bernardes

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Rubens Leão CavalcantiRubens Leão Cavalcanti

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-07-112018-07-11
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:   

O Centro Paula Souza via Etec Professor Adolpho Arruda Mello -O Centro Paula Souza via Etec Professor Adolpho Arruda Mello -
0252, de Presidente Prudente, formalizou convênio junto à0252, de Presidente Prudente, formalizou convênio junto à
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes (SP) paraPrefeitura Municipal de Presidente Bernardes (SP) para
disponibilizar o Curso Técnico em Administração, curso dedisponibilizar o Curso Técnico em Administração, curso de
qualificação profissional e formação técnica, cujo objetivo équalificação profissional e formação técnica, cujo objetivo é
capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Estecapacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Este
projeto refere-se ao atendimento do professor responsável pelaprojeto refere-se ao atendimento do professor responsável pela
sala descentralizada. O professor é responsável em recepcionarsala descentralizada. O professor é responsável em recepcionar
os alunos, acompanhar junto ao sistema NSA as atividadesos alunos, acompanhar junto ao sistema NSA as atividades
desenvolvidas em sala de aula e registros efetuados pelosdesenvolvidas em sala de aula e registros efetuados pelos
docentes bem como as progressões parciais, vagasdocentes bem como as progressões parciais, vagas
remanescentes e monitoria da frequência dos alunos visandoremanescentes e monitoria da frequência dos alunos visando
redução da evasão em 50%. O professor responsável pela salaredução da evasão em 50%. O professor responsável pela sala
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descentralizada dará apoio aos professores no processo de ensino-descentralizada dará apoio aos professores no processo de ensino-
aprendizagem, atendimento aos alunos em regime de plantão deaprendizagem, atendimento aos alunos em regime de plantão de
dúvidas, aplicação de atividades avaliativas, acompanhamentodúvidas, aplicação de atividades avaliativas, acompanhamento
dos projetos inseridos no site do Centro Paula Souza/HAE (projetosdos projetos inseridos no site do Centro Paula Souza/HAE (projetos
interdisciplinaresinterdisciplinares

OBJETIVOSOBJETIVOS

  

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

- Reduzir em 50% os índices de perdas discentes no 2o módulo do Curso Técnico em Aminustração de Pres.- Reduzir em 50% os índices de perdas discentes no 2o módulo do Curso Técnico em Aminustração de Pres.
Bernardes, do 1º Semestre letivo de 2018.Bernardes, do 1º Semestre letivo de 2018.

Tec. em Administração Pres. BernardesTec. em Administração Pres. Bernardes

2o semestre de 2012                            2o semestre de 2012                             % perda2o semestre de 2012                            2o semestre de 2012                             % perda

40                                                              19                                                        52,5 40                                                              19                                                        52,5 

1o semestre de 2014                            1o Semestre de 2015                            %  perda1o semestre de 2014                            1o Semestre de 2015                            %  perda

40                                                              24                                                        4040                                                              24                                                        40

1º semestre de 2016 Entrada                1º semestre de 2017                            %   perda1º semestre de 2016 Entrada                1º semestre de 2017                            %   perda

40                                                              31                                                       22,540                                                              31                                                       22,5

  

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

  

  

   Este projeto tem como objetivo principal o acompanhamento didático pedagógico da Sala descentralizada de Pres.   Este projeto tem como objetivo principal o acompanhamento didático pedagógico da Sala descentralizada de Pres.
Bernardes, visando sempre  a redução nos índices de evasão.Bernardes, visando sempre  a redução nos índices de evasão.

  

   Reduzir em 50% os índices de perda nos 2º e posteriormente no 3º módulo.   Reduzir em 50% os índices de perda nos 2º e posteriormente no 3º módulo.

  

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:
  
  
   Este projeto justifica-se em razão óbvia da sala descentralizada ser distante da ETEc sede, esta turma necessita de   Este projeto justifica-se em razão óbvia da sala descentralizada ser distante da ETEc sede, esta turma necessita de
um acompanhamento diário no que se refere aos possíveis problemas pedagógicos que possam surgir no dia a dia.um acompanhamento diário no que se refere aos possíveis problemas pedagógicos que possam surgir no dia a dia.
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  Outros tipos de situação ocorrem nas salas descentralizadas que justificam com muita força a existência deste  Outros tipos de situação ocorrem nas salas descentralizadas que justificam com muita força a existência deste
projeto: este coordenador tem sempre que cobrar da prefeitura a manutenção dos computadores, a questão doprojeto: este coordenador tem sempre que cobrar da prefeitura a manutenção dos computadores, a questão do
transporte para os alunos de áreas rurais, material para a biblioteca, assessorar os docentes naquilo que fortransporte para os alunos de áreas rurais, material para a biblioteca, assessorar os docentes naquilo que for
necessário para o bom andamento das aulas, etc.necessário para o bom andamento das aulas, etc.

  

METODOLOGIA:METODOLOGIA:
  
  

O projeto busca proporcionar oportunidades de desenvolvimento de práticas diferenciadas para o processo de ensino e aprendizagem e o acompanhamento dos discentes com dificuldades de aprendizagem ouO projeto busca proporcionar oportunidades de desenvolvimento de práticas diferenciadas para o processo de ensino e aprendizagem e o acompanhamento dos discentes com dificuldades de aprendizagem ou
com algum tipo de deficiência e também discentes com progressão parcial. Neste sentido o processo de metodologia visa diagnosticar quais são os pontos fortes e fracos do curso técnico em marketing, atravéscom algum tipo de deficiência e também discentes com progressão parcial. Neste sentido o processo de metodologia visa diagnosticar quais são os pontos fortes e fracos do curso técnico em marketing, através
de diálogos com discentes e docentes, apontando as situações problemas para estudos e providências, visando manter o adequado andamento do curso, buscando como resultando a diminuição das perdasde diálogos com discentes e docentes, apontando as situações problemas para estudos e providências, visando manter o adequado andamento do curso, buscando como resultando a diminuição das perdas
discentes.discentes.

  

O coordenador de projeto também terá como metodologia:  O coordenador de projeto também terá como metodologia:  

1- Regimento Comum das ETECs do CEETEPS; 1- Regimento Comum das ETECs do CEETEPS; 

2- Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013;2- Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013;

3- Instrução CETEC nº 006/2013;3- Instrução CETEC nº 006/2013;

 4- Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino;  4- Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino; 

5-Metas e Projetos da CETEC.5-Metas e Projetos da CETEC.

  

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:
  

  

Almeja-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento aos alunos estabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendoAlmeja-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento aos alunos estabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo
suas dúvidas em relação ao curso e conteúdo e possibilitando a realização das provas bem como redução da evasão escolar em 50% conforme Planejamento Escolar e reuniões junto à Equipe Gestora. suas dúvidas em relação ao curso e conteúdo e possibilitando a realização das provas bem como redução da evasão escolar em 50% conforme Planejamento Escolar e reuniões junto à Equipe Gestora. 
  
  

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação da ClasseProjeto de Coordenação da Classe
Descentralizada de PirapozinhoDescentralizada de Pirapozinho

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Andréia Salmazo BertassoAndréia Salmazo Bertasso

InícioInício 2018-02-062018-02-06
FimFim 2018-07-142018-07-14
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

                            60 / 93                            60 / 93



 

O Centro Paula Souza via Etec Professor Adolpho Arruda Mello -O Centro Paula Souza via Etec Professor Adolpho Arruda Mello -
0252, de Presidente Prudente, formalizou convênio junto à0252, de Presidente Prudente, formalizou convênio junto à
Prefeitura Municipal de Pirapozinho (SP) para disponibilizar oPrefeitura Municipal de Pirapozinho (SP) para disponibilizar o
Curso Técnico em Administração, curso de qualificaçãoCurso Técnico em Administração, curso de qualificação
profissional e formação técnica, cujo objetivo é capacitar jovens eprofissional e formação técnica, cujo objetivo é capacitar jovens e
adultos para o mercado de trabalho. Este projeto refere-se aoadultos para o mercado de trabalho. Este projeto refere-se ao
atendimento do professor responsável pela sala descentralizada.atendimento do professor responsável pela sala descentralizada.
O professor é responsável em recepcionar os alunos, acompanharO professor é responsável em recepcionar os alunos, acompanhar
junto ao sistema NSA as atividades desenvolvidas em sala de aulajunto ao sistema NSA as atividades desenvolvidas em sala de aula
e registros efetuados pelos docentes bem como as progressõese registros efetuados pelos docentes bem como as progressões
parciais, vagas remanescentes e monitoria da frequência dosparciais, vagas remanescentes e monitoria da frequência dos
alunos visando redução da evasão em 50%. O professoralunos visando redução da evasão em 50%. O professor
responsável pela sala descentralizada dará apoio aos professoresresponsável pela sala descentralizada dará apoio aos professores
no processo de ensino-aprendizagem, atendimento aos alunos emno processo de ensino-aprendizagem, atendimento aos alunos em
regime de plantão de dúvidas, aplicação de atividades avaliativas,regime de plantão de dúvidas, aplicação de atividades avaliativas,
acompanhamento dos projetos inseridos no site do Centro Paulaacompanhamento dos projetos inseridos no site do Centro Paula
Souza/HAE (projetos interdisciplinares).Souza/HAE (projetos interdisciplinares).

ObjetivosObjetivos

Atender os alunos para esclarecimento de dúvidasAtender os alunos para esclarecimento de dúvidas
relativas a assuntos relacionados com os componentesrelativas a assuntos relacionados com os componentes
curriculares;curriculares;
Promover ações contra a evasão escolar;Promover ações contra a evasão escolar;
Promover a divulgação e a importância do profissional dePromover a divulgação e a importância do profissional de
Técnico em Administração;Técnico em Administração;
Divulgação do Vestibulinho;Divulgação do Vestibulinho;
Verificar os registros de aulas quanto ao cumprimento dasVerificar os registros de aulas quanto ao cumprimento das
bases tecnológicas dos professores;bases tecnológicas dos professores;
Acompanhar o pedido de aproveitamento de estudo;Acompanhar o pedido de aproveitamento de estudo;
Acompanhar o desenvolvimento das progressões parciais,Acompanhar o desenvolvimento das progressões parciais,
tanto em relação ao aluno quanto ao professortanto em relação ao aluno quanto ao professor
responsável;responsável;
Motivar a interdisciplinaridade.Motivar a interdisciplinaridade.

MetasMetas

Trabalhar todas as formas de preconceito e discriminação;Trabalhar todas as formas de preconceito e discriminação;
Diminuir a evasão escolar em 50%;Diminuir a evasão escolar em 50%;
Realizar reuniões bimestrais para discussão eRealizar reuniões bimestrais para discussão e
acompanhamento da evasão escolar.acompanhamento da evasão escolar.

Tabela 01 - Perdas discentesTabela 01 - Perdas discentes

CursosCursos TurmasTurmas EntradaEntrada SaídaSaída % perda% perda
comparativacomparativa

Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
PirapozinhoPirapozinho

1º módulo (1º1º módulo (1º
semestre desemestre de

2017)2017)

4040 3434 15%15%

Técnico emTécnico em 2º módulo (2º2º módulo (2º 3737 3131 16,21%16,21%

                            61 / 93                            61 / 93



 

Administração -Administração -
PirapozinhoPirapozinho

semestre desemestre de
2017)2017)

Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
PirapozinhoPirapozinho

3º módulo (1º3º módulo (1º
semestre desemestre de

2018)2018)

3131 ??

Fonte: Ata dos Conselhos Finais 2017Fonte: Ata dos Conselhos Finais 2017

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

Esse projeto visa coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso de Técnico em Administração juntamenteEsse projeto visa coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso de Técnico em Administração juntamente
com a Direção da Escola para uma formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.com a Direção da Escola para uma formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

A coordenação irá planejar organizar e executar junto com os demais docentes do curso, atividades que promovam aA coordenação irá planejar organizar e executar junto com os demais docentes do curso, atividades que promovam a
divulgação da profissão de Técnico em Administração, atividades interdisciplinares. Incentivar os professores adivulgação da profissão de Técnico em Administração, atividades interdisciplinares. Incentivar os professores a
motivarem os alunos durante todo o curso e principalmente durante o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão demotivarem os alunos durante todo o curso e principalmente durante o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso que é a primeira oportunidade do aluno de atuar profissionalmente, através da identificação de situaçõesCurso que é a primeira oportunidade do aluno de atuar profissionalmente, através da identificação de situações
problemas e estudo / pesquisa pela(s) solução(s) do mesmo.problemas e estudo / pesquisa pela(s) solução(s) do mesmo.

Monitorar a evasão através do Doc 16 dando ciência aos discentes mensalmente.Monitorar a evasão através do Doc 16 dando ciência aos discentes mensalmente.

Durante a realização deste projeto a professora coordenadora estará disponível nos horários de coordenação paraDurante a realização deste projeto a professora coordenadora estará disponível nos horários de coordenação para
atender os alunos e egressos.atender os alunos e egressos.

A coordenação terá como metodologia e seguirá o que prescreve:A coordenação terá como metodologia e seguirá o que prescreve:

1.1. Regimento Comum das ETECs do CEETEPS;Regimento Comum das ETECs do CEETEPS;
2.2. Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013;Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013;
3.3. Instrução CETEC nº 006/2013;Instrução CETEC nº 006/2013;
4.4. Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino;Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino;
5.5. Metas e Projetos da CETEC.Metas e Projetos da CETEC.

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

Almeja-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento aos alunosAlmeja-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento aos alunos
estabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo suas dúvidas emestabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo suas dúvidas em
relação ao curso e conteúdo e possibilitando a realização das provas bem como redução da evasão escolar em 50%relação ao curso e conteúdo e possibilitando a realização das provas bem como redução da evasão escolar em 50%
conforme Planejamento Escolar e reuniões junto à Equipe Gestora.conforme Planejamento Escolar e reuniões junto à Equipe Gestora.

DenominaçãoDenominação Biblioteca Ativa Arruda Mello - 1º semestreBiblioteca Ativa Arruda Mello - 1º semestre
20182018

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Delcimário da Silva NobrezaDelcimário da Silva Nobreza

InícioInício 2018-02-152018-02-15
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FimFim 2018-07-222018-07-22
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:   

Espaço coletivo de aprendizado e fonte de conhecimento, aEspaço coletivo de aprendizado e fonte de conhecimento, a
biblioteca se tornou uma ferramenta acessível, visível, prática ebiblioteca se tornou uma ferramenta acessível, visível, prática e
essencial. Nesse contexto o projeto Biblioteca Ativa existe paraessencial. Nesse contexto o projeto Biblioteca Ativa existe para
melhorar a frequência e uso da biblioteca e sua estrutura, atravésmelhorar a frequência e uso da biblioteca e sua estrutura, através
de ações diversas a fim de promover e desenvolver competênciade ações diversas a fim de promover e desenvolver competência
leitora e reflexiva da comunidade escolar, desejando despertar aleitora e reflexiva da comunidade escolar, desejando despertar a
curiosidade e o prazer de ler, contribuindo para formaçãocuriosidade e o prazer de ler, contribuindo para formação
profissional de nossos alunos, bem como torná-los cidadãosprofissional de nossos alunos, bem como torná-los cidadãos
leitores.leitores.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

- Reorganizar o acervo e o espaço, a fim de dinamizá-lo, tornando-o mais agradável, divertido e acessível a- Reorganizar o acervo e o espaço, a fim de dinamizá-lo, tornando-o mais agradável, divertido e acessível a
comunidade, de modo a estimular no aluno o desejo de ali estar e por consequência o hábito da leitura.comunidade, de modo a estimular no aluno o desejo de ali estar e por consequência o hábito da leitura.

- Organizar os títulos existentes para facilitar a consulta ao acervo diretamente nas prateleiras.- Organizar os títulos existentes para facilitar a consulta ao acervo diretamente nas prateleiras.

- Acrescer o acervo por meio de campanhas para estimular a comunidade a pratica da doação de livros a escola.- Acrescer o acervo por meio de campanhas para estimular a comunidade a pratica da doação de livros a escola.

- Contribuir para a formação de profissionais capacitados e leitores independentes;- Contribuir para a formação de profissionais capacitados e leitores independentes;

- Promover multidisciplinaridade trabalhando junto a coordenação de cursos para envolve-los no projeto de maneira- Promover multidisciplinaridade trabalhando junto a coordenação de cursos para envolve-los no projeto de maneira
mais efetiva com o projeto Biblioteca Ativa;mais efetiva com o projeto Biblioteca Ativa;

- Promover a familiarização dos alunos com títulos e textos literários através de campanhas e atividades que envolva- Promover a familiarização dos alunos com títulos e textos literários através de campanhas e atividades que envolva
a leitura;a leitura;

Continuaremos a trabalhar para motivar o aluno aContinuaremos a trabalhar para motivar o aluno a
desenvolver o gosto e o hábito pela leitura, assim como adesenvolver o gosto e o hábito pela leitura, assim como a
melhoria na qualificação profissional de nossos alunos, emelhoria na qualificação profissional de nossos alunos, e
com esse propósito vamos continuar com as ações quecom esse propósito vamos continuar com as ações que
estão funcionando muito bem:estão funcionando muito bem:

  

- Estações temáticas com os livros e revistas do acervo,- Estações temáticas com os livros e revistas do acervo,
utilizando também os mobiliários disponíveis.utilizando também os mobiliários disponíveis.

Reorganização do acervo para facilitar o acesso e oReorganização do acervo para facilitar o acesso e o
manuseio.manuseio.

- Trabalharemos com a coordenação do ETIM e dos cursos- Trabalharemos com a coordenação do ETIM e dos cursos
modulares em ações multidisciplinares que envolvam amodulares em ações multidisciplinares que envolvam a
leitura e a escrita.leitura e a escrita.
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Biblioteca Ativa. Cartazes e convites também serãoBiblioteca Ativa. Cartazes e convites também serão
criados para divulgar o acervo e estimular visitas àcriados para divulgar o acervo e estimular visitas à
biblioteca.biblioteca.

-Realizar sarau literário com autor local para que este faça-Realizar sarau literário com autor local para que este faça
leitura de textos, relate suas experiências enquantoleitura de textos, relate suas experiências enquanto
escritor e promova a reflexão e discussão para oescritor e promova a reflexão e discussão para o
envolvimento da comunidade escolar bem como estimularenvolvimento da comunidade escolar bem como estimular
a curiosidade por assuntos diversos;a curiosidade por assuntos diversos;

-Divulgar periodicamente índices de visitas e resultados de-Divulgar periodicamente índices de visitas e resultados de
campanhas e eventos realizados durante as reuniõescampanhas e eventos realizados durante as reuniões
pedagógicas e de conselhos de classe para estimular ospedagógicas e de conselhos de classe para estimular os
envolvidos, e claro, angariar novos participantes eenvolvidos, e claro, angariar novos participantes e
apoiadores do projeto.apoiadores do projeto.

- Alimentar o SIG, Sistema de Informações Gerenciais da- Alimentar o SIG, Sistema de Informações Gerenciais da
biblioteca, com regularidade.biblioteca, com regularidade.

  

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

  

O presente projeto justifica-se por alinhar aos objetivos da escola,O presente projeto justifica-se por alinhar aos objetivos da escola,
uma vez que “o desenvolvimento da autonomia leitora, douma vez que “o desenvolvimento da autonomia leitora, do
pensamento crítico e do desenvolver de competências parapensamento crítico e do desenvolver de competências para
continuar a aprender, de maneira independente, em níveis maiscontinuar a aprender, de maneira independente, em níveis mais
complexos de estudo” não se efetivarão sem a competênciacomplexos de estudo” não se efetivarão sem a competência
leitora, pois esta transcende o exercício de leitura em sala deleitora, pois esta transcende o exercício de leitura em sala de
aula, através das práticas de ensino ou atuação dos professores.aula, através das práticas de ensino ou atuação dos professores.

Maximizar ou melhorar o tempo e as oportunidades de formação para o aluno, por meio de bom atendimento emMaximizar ou melhorar o tempo e as oportunidades de formação para o aluno, por meio de bom atendimento em
nossa biblioteca com o acervo disponível para atender às necessidades e interesses do saber do aluno ou visitante,nossa biblioteca com o acervo disponível para atender às necessidades e interesses do saber do aluno ou visitante,
bem como estimular tal interesse, com a mediação de profissional também leitor e educador, em ambiente debem como estimular tal interesse, com a mediação de profissional também leitor e educador, em ambiente de
biblioteca ativa e que se articula, de forma colaborativa, com as atividades e práticas docentes.biblioteca ativa e que se articula, de forma colaborativa, com as atividades e práticas docentes.

  

Pois competência profissional implica também competência leitora. Até porque a aquisição ou assimilação dePois competência profissional implica também competência leitora. Até porque a aquisição ou assimilação de
conhecimento não acontece sem a competência leitora.conhecimento não acontece sem a competência leitora.

Pois se por um lado, temos essas determinações, por assim dizer, por outro, temos uma série de pesquisas quePois se por um lado, temos essas determinações, por assim dizer, por outro, temos uma série de pesquisas que
indicam a precariedade da competência leitora de nossos jovens, precariedade essa, que é vista como umindicam a precariedade da competência leitora de nossos jovens, precariedade essa, que é vista como um
complicador quando se fala da inserção no mercado de trabalho, na vida social, na universidade, e consequente,complicador quando se fala da inserção no mercado de trabalho, na vida social, na universidade, e consequente,
dificuldade para o país elevar-se quanto ao desenvolvimento e na aproximação dos países desenvolvidos.dificuldade para o país elevar-se quanto ao desenvolvimento e na aproximação dos países desenvolvidos.

  

No ensino superior, por sua vez, a precária competência leitora tem sido uma barreira para a aprendizagem, e temNo ensino superior, por sua vez, a precária competência leitora tem sido uma barreira para a aprendizagem, e tem
levado universidades a incorporar a seus currículos, mecanismos para oferecer aos alunos a oportunidade delevado universidades a incorporar a seus currículos, mecanismos para oferecer aos alunos a oportunidade de
superação das deficiências da escolarização anterior quanto ao nível de leitura.superação das deficiências da escolarização anterior quanto ao nível de leitura.
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É por essa razão, que o baixo nível de empregabilidade em nosso país está diretamente ligado ao baixo nível deÉ por essa razão, que o baixo nível de empregabilidade em nosso país está diretamente ligado ao baixo nível de
competência leitora.competência leitora.

  

A escola tem buscado superar essa defasagem e garantir uma formação diferenciada, tanto para a continuação deA escola tem buscado superar essa defasagem e garantir uma formação diferenciada, tanto para a continuação de
estudos, quanto para o mercado de trabalho, mas é fato, que ainda não conseguimos nível satisfatório de leitura, porestudos, quanto para o mercado de trabalho, mas é fato, que ainda não conseguimos nível satisfatório de leitura, por
isso enxergamos o projeto Biblioteca Ativa, como uma ferramenta capaz de combater a defasagem na competênciaisso enxergamos o projeto Biblioteca Ativa, como uma ferramenta capaz de combater a defasagem na competência
leitora.leitora.

  

Além do que, acreditamos que os professores responsáveis atuarão nos períodos da manhã, da tarde e da noite, paraAlém do que, acreditamos que os professores responsáveis atuarão nos períodos da manhã, da tarde e da noite, para
atender os alunos do Etim no período diurno e dos cursos Técnicos Modulares no período noturno.atender os alunos do Etim no período diurno e dos cursos Técnicos Modulares no período noturno.

Esse projeto se desenvolverá em articulação com o mesmo projeto de 20 horas desenvolvido por outro docente.Esse projeto se desenvolverá em articulação com o mesmo projeto de 20 horas desenvolvido por outro docente.

  

Alunos com boa capacidade de leitura, por certo tem ferramentas para escrever com clareza, dizer o que pretende,Alunos com boa capacidade de leitura, por certo tem ferramentas para escrever com clareza, dizer o que pretende,
de forma coerente e coesiva.de forma coerente e coesiva.

O desenvolvimento da leitura, portanto, refletirá nos demais projetos da escola, em que os alunos precisam, porO desenvolvimento da leitura, portanto, refletirá nos demais projetos da escola, em que os alunos precisam, por
exemplo, produzir textos dos mais variados gêneros, pois sabemos que tal habilidade terá relevância na vidaexemplo, produzir textos dos mais variados gêneros, pois sabemos que tal habilidade terá relevância na vida
profissional de nosso aluno. profissional de nosso aluno. 

  

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

  

Continuaremos a trabalhar para motivar o aluno a desenvolver oContinuaremos a trabalhar para motivar o aluno a desenvolver o
gosto e o hábito pela leitura, assim como a melhoria nagosto e o hábito pela leitura, assim como a melhoria na
qualificação profissional de nossos alunos, e com esse propósitoqualificação profissional de nossos alunos, e com esse propósito
vamos continuar com as ações que estão funcionando muito bem:vamos continuar com as ações que estão funcionando muito bem:

  

- Estações temáticas com os livros e revistas do acervo, utilizando também os mobiliários disponíveis.- Estações temáticas com os livros e revistas do acervo, utilizando também os mobiliários disponíveis.

Reorganização do acervo para facilitar o acesso e o manuseio.Reorganização do acervo para facilitar o acesso e o manuseio.

- Trabalharemos com a coordenação do ETIM e dos cursos modulares em ações multidisciplinares que envolvam a- Trabalharemos com a coordenação do ETIM e dos cursos modulares em ações multidisciplinares que envolvam a
leitura e a escrita.leitura e a escrita.

Biblioteca Ativa. Cartazes e convites também serão criados para divulgar o acervo e estimular visitas à biblioteca.Biblioteca Ativa. Cartazes e convites também serão criados para divulgar o acervo e estimular visitas à biblioteca.

-Realizar sarau literário com autor local para que este faça leitura de textos, relate suas experiências enquanto-Realizar sarau literário com autor local para que este faça leitura de textos, relate suas experiências enquanto
escritor e promova a reflexão e discussão para o envolvimento da comunidade escolar bem como estimular aescritor e promova a reflexão e discussão para o envolvimento da comunidade escolar bem como estimular a
curiosidade por assuntos diversos;curiosidade por assuntos diversos;

-Divulgar periodicamente índices de visitas e resultados de campanhas e eventos realizados durante as reuniões-Divulgar periodicamente índices de visitas e resultados de campanhas e eventos realizados durante as reuniões
pedagógicas e de conselhos de classe para estimular os envolvidos, e claro, angariar novos participantes epedagógicas e de conselhos de classe para estimular os envolvidos, e claro, angariar novos participantes e
apoiadores do projeto.apoiadores do projeto.
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- Alimentar o SIG, Sistema de Informações Gerenciais da biblioteca, com regularidade.- Alimentar o SIG, Sistema de Informações Gerenciais da biblioteca, com regularidade.

  

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

  

As ações propostas visam promover o uso da biblioteca e a participação comunidade acadêmica comAs ações propostas visam promover o uso da biblioteca e a participação comunidade acadêmica com
maior regularidade.maior regularidade.

Quanto ao corpo docente, trabalharemos para ajudá-los a fazerem uso do espaço com maiorQuanto ao corpo docente, trabalharemos para ajudá-los a fazerem uso do espaço com maior
regularidade ou ao menos manter o índice que já existe.regularidade ou ao menos manter o índice que já existe.

Quanto à reorganização do espaço e acervo, esperamos torná-lo mais eficiente e agradável para uso aoQuanto à reorganização do espaço e acervo, esperamos torná-lo mais eficiente e agradável para uso ao
longo do semestre, bem como as campanhas de doações com perspectivas de aumento em ao menos 20longo do semestre, bem como as campanhas de doações com perspectivas de aumento em ao menos 20
títulos ao longo do semestre.títulos ao longo do semestre.

Assim, com o conjunto de ações propostas, esperamos que a frequência à Biblioteca aumente em peloAssim, com o conjunto de ações propostas, esperamos que a frequência à Biblioteca aumente em pelo
menos 5% ao longo do período.menos 5% ao longo do período.

Minha atuação na Biblioteca se realizará nos dias e horários a seguir:Minha atuação na Biblioteca se realizará nos dias e horários a seguir:

Segunda e terça-feira das 11:40h as 15:40h, quarta, quinta e sexta-feira das 13:30 as 17:30hSegunda e terça-feira das 11:40h as 15:40h, quarta, quinta e sexta-feira das 13:30 as 17:30h

  

  

  

  

  

  

  

  

    

DenominaçãoDenominação Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Direção da EtecDireção da Etec
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InícioInício 2018-03-082018-03-08
FimFim 2022-12-312022-12-31
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: implementar o funcionamento do Curso Técnico em: implementar o funcionamento do Curso Técnico em
Enfermagem.Enfermagem.

Situação-problema/oportunidade a ser atendidaSituação-problema/oportunidade a ser atendida: organizar: organizar
os campos de estágio a serem ofertados aos docentes, antes daos campos de estágio a serem ofertados aos docentes, antes da
abertura da Habilitação.abertura da Habilitação.

Impacto previstoImpacto previsto: satisfação da comunidade local e regional,: satisfação da comunidade local e regional,
divulgação da Etec.divulgação da Etec.

Mudanças positivas esperadas com o projetoMudanças positivas esperadas com o projeto: maior: maior
divulgação da Etec, gerando um maior  número de inscritos nosdivulgação da Etec, gerando um maior  número de inscritos nos
vestibulinhos.vestibulinhos.

CronogramaCronograma: a ser desenvolvido em quatro anos.: a ser desenvolvido em quatro anos.

Recursos necessáriosRecursos necessários: Humanos: contratação de profissionais: Humanos: contratação de profissionais
da área. Financeiros: Ceeteps.da área. Financeiros: Ceeteps.

Equipe responsávelEquipe responsável: Direção da Etec.: Direção da Etec.

DenominaçãoDenominação Plano de Coordenação 2018 - ETIMsPlano de Coordenação 2018 - ETIMs
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Sérgio Eduardo Brugnolo de SouzaSérgio Eduardo Brugnolo de Souza

InícioInício 2018-02-062018-02-06
FimFim 2018-12-172018-12-17
DescriçãoDescrição
Resumo do projeto:Resumo do projeto: O plano de coordenação abrangerá pontos O plano de coordenação abrangerá pontos
diferenciais na concepção do curso, vinculando-o às regras ediferenciais na concepção do curso, vinculando-o às regras e
normas da Etec, qualidade do processo educacional,normas da Etec, qualidade do processo educacional,
desenvolvimento das competências e habilidades técnicas,desenvolvimento das competências e habilidades técnicas,
preparação para o mercado de trabalho, ENEM e vestibular,preparação para o mercado de trabalho, ENEM e vestibular,
diminuição da evasão, atividades-meio do ensino ediminuição da evasão, atividades-meio do ensino e
relacionamento aluno-aluno, aluno-professor, aluno-gestão,relacionamento aluno-aluno, aluno-professor, aluno-gestão,
alunoescola. Trata-se do plano de coordenação para 2018 do 1º ealunoescola. Trata-se do plano de coordenação para 2018 do 1º e
2º ETIMS Informática para Internet e 3º ETIM Administração.2º ETIMS Informática para Internet e 3º ETIM Administração.

 Objetivos: Objetivos: Participar da elaboração do Plano Escolar, colocando Participar da elaboração do Plano Escolar, colocando
em prática a organização entre as programações dos váriosem prática a organização entre as programações dos vários
componentes do currículo do ensino médio integrado ao técnicocomponentes do currículo do ensino médio integrado ao técnico
em Informática para Internet e Administração; - Elaborar aem Informática para Internet e Administração; - Elaborar a
programação das atividades da área de gestão,programação das atividades da área de gestão,
empreendedorismo e tecnologias da informática no âmbito deempreendedorismo e tecnologias da informática no âmbito de
Administração e Informática para Internet e da base comumAdministração e Informática para Internet e da base comum
nacional, mantendo a articulação com as demais áreas para onacional, mantendo a articulação com as demais áreas para o
desempenho profissional no mercado de trabalho – exemplos:desempenho profissional no mercado de trabalho – exemplos:
visitas técnicas, workshops e palestras com profissionais da áreavisitas técnicas, workshops e palestras com profissionais da área
e alunos egressos, minicursos, participação em eventos, etc.; -e alunos egressos, minicursos, participação em eventos, etc.; -
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Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos deAcompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos de
ensino e das práticas profissionais, como chamadas, registro deensino e das práticas profissionais, como chamadas, registro de
aulas, fichas de desempenho, verificação de evasão, etc.; -aulas, fichas de desempenho, verificação de evasão, etc.; -
Participar da programação das atividades de recuperaçãoParticipar da programação das atividades de recuperação
contínua e paralela, da progressão parcial, orientando econtínua e paralela, da progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução; - Acompanhar a elaboração dosacompanhando sua execução; - Acompanhar a elaboração dos
Planos de Trabalho Docente, assim como o desenvolvimento dosPlanos de Trabalho Docente, assim como o desenvolvimento dos
mesmos; - Participar da programação de reuniões (inclusive demesmos; - Participar da programação de reuniões (inclusive de
pais), de atividades extra-curriculares e de avaliação dospais), de atividades extra-curriculares e de avaliação dos
resultados do ensino; - Sugerir parcerias e atividades deresultados do ensino; - Sugerir parcerias e atividades de
aperfeiçoamento e atualização de professores; - Colaborar com aaperfeiçoamento e atualização de professores; - Colaborar com a
Direção quando de atividades que envolvam o corpo docente eDireção quando de atividades que envolvam o corpo docente e
discente; - Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar; - Aplicardiscente; - Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar; - Aplicar
simulado de curso para verificação de aprendizagem e eficiênciasimulado de curso para verificação de aprendizagem e eficiência
da metodologia de ensino do docente do curso, preparando osda metodologia de ensino do docente do curso, preparando os
alunos para o vestibular e ENEM; - Detectar os pontos relativos àalunos para o vestibular e ENEM; - Detectar os pontos relativos à
evasão e faltas de alunos, agindo prontamente para conscientizarevasão e faltas de alunos, agindo prontamente para conscientizar
o aluno a concluir o curso; - Promover a integração entre alunos,o aluno a concluir o curso; - Promover a integração entre alunos,
alunos e professores, alunos e colaboradores, alunos e Etec; -alunos e professores, alunos e colaboradores, alunos e Etec; -
Orientar os docentes a utilizarem metodologias diversificadas deOrientar os docentes a utilizarem metodologias diversificadas de
ensino e de avaliação, partindo do pressuposto daensino e de avaliação, partindo do pressuposto da
heterogeneidade dos discentes dentro de uma mesma classe e osheterogeneidade dos discentes dentro de uma mesma classe e os
problemas referentes as lacunas de aprendizagem. problemas referentes as lacunas de aprendizagem. 

Justificativa:Justificativa: Neste ano, manteremos a organização de ações Neste ano, manteremos a organização de ações
que compõem os diversos componentes curriculares, assim comoque compõem os diversos componentes curriculares, assim como
com os outros cursos desta unidade escolar, destinado aocom os outros cursos desta unidade escolar, destinado ao
planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, aoplanejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao
controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-
pedagógicas e administrativas, bem como otimização dospedagógicas e administrativas, bem como otimização dos
recursos físicos e didáticos disponíveis. Para esta organizaçãorecursos físicos e didáticos disponíveis. Para esta organização
percebe-se a necessidade de um coordenador na área depercebe-se a necessidade de um coordenador na área de
informática, pois envolve diferentes segmentos da Escolainformática, pois envolve diferentes segmentos da Escola
(docentes, discentes, pais, administração e comunidade) que por(docentes, discentes, pais, administração e comunidade) que por
sua vez necessitam de um elo entre eles, durante todo osua vez necessitam de um elo entre eles, durante todo o
desenvolvimento das atividades, ou seja, planejamento,desenvolvimento das atividades, ou seja, planejamento,
desenvolvimento e avaliação das mesmas. desenvolvimento e avaliação das mesmas. 

Metodologia:Metodologia: Organizar reuniões com docentes e também de Organizar reuniões com docentes e também de
atendimento individualizado aos professores, alunos e pais deatendimento individualizado aos professores, alunos e pais de
alunos durante o semestre. Para realização de tais, serãoalunos durante o semestre. Para realização de tais, serão
utilizadas as datas homologadas no calendário escolar e reuniõesutilizadas as datas homologadas no calendário escolar e reuniões
programadas de acordo com as necessidades do grupo; - Orientarprogramadas de acordo com as necessidades do grupo; - Orientar
os professores para o devido preenchimento do plano de trabalhoos professores para o devido preenchimento do plano de trabalho
docente conforme o plano de curso, através de atendimentosdocente conforme o plano de curso, através de atendimentos
individualizados e em reuniões, assim como acompanhamento doindividualizados e em reuniões, assim como acompanhamento do
seu desenvolvimento através de análises periódicas dos registrosseu desenvolvimento através de análises periódicas dos registros
no NSA; - Obter os resultados dos conselhos de classe que darãono NSA; - Obter os resultados dos conselhos de classe que darão
embasamento para tomada de medidas que busquem umaembasamento para tomada de medidas que busquem uma
melhoria nos índices de frequência, recuperação contínua emelhoria nos índices de frequência, recuperação contínua e
paralela e consequentemente de rendimento dos alunos; -paralela e consequentemente de rendimento dos alunos; -
Acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro daAcompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da
sala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas esala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas e
produtivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e oprodutivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e o
professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer aprofessor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer a
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aprendizagem; - Monitorar e acompanhar semanalmente osaprendizagem; - Monitorar e acompanhar semanalmente os
registros e processos utilizados pelos docentes do curso,registros e processos utilizados pelos docentes do curso,
verificando se os alunos estão sendo avaliados por competências,verificando se os alunos estão sendo avaliados por competências,
habilidades e atitudes adquiridas, enviando um relatório àhabilidades e atitudes adquiridas, enviando um relatório à
coordenação pedagógica; - Realizar levantamento da situação dacoordenação pedagógica; - Realizar levantamento da situação da
evasão escolar no curso e, juntamente com a coordenaçãoevasão escolar no curso e, juntamente com a coordenação
pedagógica, orientar os professores com relação a novas práticaspedagógica, orientar os professores com relação a novas práticas
pedagógicas. pedagógicas. 

DenominaçãoDenominação Coordenação do Curso Técnico em Redes deCoordenação do Curso Técnico em Redes de
ComputadoresComputadores

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

João Augusto da Rocha DalbenJoão Augusto da Rocha Dalben

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-07-112018-07-11
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:   
  
Este projeto tem como objetivo a redução em 50% das perdas deEste projeto tem como objetivo a redução em 50% das perdas de
alunos no curso de Redes em relação a 2017, como foco dosalunos no curso de Redes em relação a 2017, como foco dos
projetos de Coordenação de Curso e de Classe Descentralizada,projetos de Coordenação de Curso e de Classe Descentralizada,
em consonância com os projetos já apresentados pelaem consonância com os projetos já apresentados pela
Coordenação Pedagógica e de Orientação e Apoio Educacional.Coordenação Pedagógica e de Orientação e Apoio Educacional.

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

  

Reduzir a evasão em 50%;Reduzir a evasão em 50%;

  

Turma anterior (Semestre 1 2016) Turma anterior (Semestre 1 2016) 

  

  Semestre 1Semestre 1
2016 2016 

 Semestre 2 Semestre 2
20162016

Semestre 1Semestre 1
2017 2017 

 Inicio Inicio 3535  33 33  33 33
 Fim Fim 33 33  - -  - -
% Evasão % Evasão 5,71%5,71%  0% 0%  0% 0%

    

  

Turma atual (Semestre 2 2017) Turma atual (Semestre 2 2017) 

  

  Semestre 2Semestre 2
2017 2017 

 Semestre 1 Semestre 1
20182018

Semestre 1Semestre 1
2017 2017 

 Inicio Inicio 3535  33 33  33 33
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 Fim Fim 31 31  - -  - -
% Evasão % Evasão 11,42%11,42%     

  

  

Objetivos específicos: Objetivos específicos: 

  

Participar da elaboração do Plano Escolar, colocando emParticipar da elaboração do Plano Escolar, colocando em
prática a organização entre as programações dos váriosprática a organização entre as programações dos vários
componentes do currículo do curso de Técnico de Redescomponentes do currículo do curso de Técnico de Redes
de Computadores;de Computadores;

Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente,Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente,
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalhoassegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso e Registros no NSA;Docente com o Plano de Curso e Registros no NSA;

Participar da programação das atividades de recuperaçãoParticipar da programação das atividades de recuperação
contínua e paralela, da progressão parcial, orientando econtínua e paralela, da progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução;  acompanhando sua execução;  

Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar;Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar;

Orientar e acompanhar a programação das atividades deOrientar e acompanhar a programação das atividades de
recuperação e de progressão parcial em conjunto com orecuperação e de progressão parcial em conjunto com o
Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação eCoordenador de Projetos Responsável pela Orientação e
Apoio Educacional;Apoio Educacional;

Aplicar simulado de curso para verificação deAplicar simulado de curso para verificação de
aprendizagem e eficiência da metodologia de ensino doaprendizagem e eficiência da metodologia de ensino do
docente do curso;docente do curso;

Detectar os pontos relativos à evasão e faltas de alunos,Detectar os pontos relativos à evasão e faltas de alunos,
agindo prontamente para conscientizar o aluno a concluiragindo prontamente para conscientizar o aluno a concluir
o curso;o curso;

Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação DiagnósticaRealizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação Diagnóstica
junto à coordenação pedagógica evidenciando asjunto à coordenação pedagógica evidenciando as
dificuldades dos componentes do ensino médio que serãodificuldades dos componentes do ensino médio que serão
utilizadas no ensino técnico, buscando um melhorutilizadas no ensino técnico, buscando um melhor
desempenho dos alunos nos componentes curricularesdesempenho dos alunos nos componentes curriculares
que forem correlacionados;que forem correlacionados;
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Elaborar a programação das atividades da área deElaborar a programação das atividades da área de
tecnologias da informática no âmbito de Redes detecnologias da informática no âmbito de Redes de
Computadores, mantendo a articulação com as demaisComputadores, mantendo a articulação com as demais
áreas para o desempenho profissional no mercado deáreas para o desempenho profissional no mercado de
trabalho - exemplos: visitas técnicas, workshops etrabalho - exemplos: visitas técnicas, workshops e
palestras com profissionais da área e alunos egressos,palestras com profissionais da área e alunos egressos,
minicursos e participação em eventos;minicursos e participação em eventos;

Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e dasGarantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver.reposições/substituições quando houver.

  

 Justificativa: Justificativa:

  
Neste semestre do curso, manteremos a organização de ações que compõem os diversos componentes curriculares,Neste semestre do curso, manteremos a organização de ações que compõem os diversos componentes curriculares,
assim como com os outros cursos desta unidade escolar, destinado ao planejamento do ensino, à supervisão de suaassim como com os outros cursos desta unidade escolar, destinado ao planejamento do ensino, à supervisão de sua
execução, ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bemexecução, ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem
como otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis.como otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis.

Para esta organização percebe-se a necessidade de um coordenador na área de informática, pois envolve diferentesPara esta organização percebe-se a necessidade de um coordenador na área de informática, pois envolve diferentes
segmentos da Escola (docentes, discentes, pais, administração e comunidade) que por sua vez necessitam de um elosegmentos da Escola (docentes, discentes, pais, administração e comunidade) que por sua vez necessitam de um elo
entre eles, durante todo o desenvolvimento das atividades, ou seja, planejamento, desenvolvimento e avaliação dasentre eles, durante todo o desenvolvimento das atividades, ou seja, planejamento, desenvolvimento e avaliação das
mesmas.mesmas.

  

Metodologia:Metodologia:

  
Organizar reuniões com docentes e também de atendimento individualizado aos professores eOrganizar reuniões com docentes e também de atendimento individualizado aos professores e
alunos durante o semestre. Para realização de tais, serão utilizadas as datas homologadas noalunos durante o semestre. Para realização de tais, serão utilizadas as datas homologadas no
calendário escolar e reuniões programadas de acordo com as necessidades do grupo; calendário escolar e reuniões programadas de acordo com as necessidades do grupo; 
Orientar os professores para o devido preenchimento do plano de trabalho docente conforme oOrientar os professores para o devido preenchimento do plano de trabalho docente conforme o
plano de curso, através de atendimentos individualizados e em reuniões, assim comoplano de curso, através de atendimentos individualizados e em reuniões, assim como
acompanhamento do seu desenvolvimento através de análises periódicas dos registros no NSA;acompanhamento do seu desenvolvimento através de análises periódicas dos registros no NSA;
Utilização de diferentes canais de comunicação, visando reduzir ruídos e aumentar a eficiência eUtilização de diferentes canais de comunicação, visando reduzir ruídos e aumentar a eficiência e
eficácia da troca de informações entre a equipe, tais como mensagem via celular, e-mail, dentreeficácia da troca de informações entre a equipe, tais como mensagem via celular, e-mail, dentre
outros;outros;
Obter os resultados dos conselhos de classe que darão embasamento para tomada de medidasObter os resultados dos conselhos de classe que darão embasamento para tomada de medidas
que busquem uma melhoria nos índices de frequência, recuperação contínua e paralela eque busquem uma melhoria nos índices de frequência, recuperação contínua e paralela e
consequentemente de rendimento dos alunos; consequentemente de rendimento dos alunos; 
Acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da sala de aula, fortalecer eAcompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da sala de aula, fortalecer e
multiplicar as que são significativas e produtivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno amultiplicar as que são significativas e produtivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a
aprender e o professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer a aprendizagem; aprender e o professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer a aprendizagem; 
Monitorar e acompanhar semanalmente os registros e processos utilizados pelos docentes doMonitorar e acompanhar semanalmente os registros e processos utilizados pelos docentes do
curso, verificando se os alunos estão sendo avaliados por competências, habilidades e atitudescurso, verificando se os alunos estão sendo avaliados por competências, habilidades e atitudes
adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;
Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e, juntamente com a coordenaçãoRealizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e, juntamente com a coordenação
pedagógica, orientar os professores com relação a novas práticas pedagógicas.pedagógica, orientar os professores com relação a novas práticas pedagógicas.
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DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de ClasseProjeto de Coordenação de Classe
Descentralizada de Martinópolis - 2018Descentralizada de Martinópolis - 2018

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Adriana Aparecida Alves Martins de FreitasAdriana Aparecida Alves Martins de Freitas

InícioInício 2018-02-062018-02-06
FimFim 2018-07-112018-07-11
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

O Centro Paula Souza via Etec Professor Adolpho Arruda Mello -O Centro Paula Souza via Etec Professor Adolpho Arruda Mello -
0252, de Presidente Prudente, formalizou convênio junto à0252, de Presidente Prudente, formalizou convênio junto à
Prefeitura Municipal de Martinópolis (SP) para disponibilizar oPrefeitura Municipal de Martinópolis (SP) para disponibilizar o
Curso Técnico em Administração, curso de qualificaçãoCurso Técnico em Administração, curso de qualificação
profissional e formação técnica, cujo objetivo é capacitar jovens eprofissional e formação técnica, cujo objetivo é capacitar jovens e
adultos para o mercado de trabalho. Este projeto refere-se aoadultos para o mercado de trabalho. Este projeto refere-se ao
atendimento do professor responsável pela sala descentralizada.atendimento do professor responsável pela sala descentralizada.
O professor é responsável em recepcionar os alunos, acompanharO professor é responsável em recepcionar os alunos, acompanhar
junto ao sistema NSA as atividades desenvolvidas em sala de aulajunto ao sistema NSA as atividades desenvolvidas em sala de aula
e registros efetuados pelos docentes bem como as progressõese registros efetuados pelos docentes bem como as progressões
parciais e monitoria da frequência dos alunos visando redução daparciais e monitoria da frequência dos alunos visando redução da
evasão em 50%. O professor responsável pela salaevasão em 50%. O professor responsável pela sala
descentralizada dará apoio aos professores no processo de ensino-descentralizada dará apoio aos professores no processo de ensino-
aprendizagem, atendimento aos alunos em regime de plantão deaprendizagem, atendimento aos alunos em regime de plantão de
dúvidas, aplicação, correção dos exames, aplicação de prova,dúvidas, aplicação, correção dos exames, aplicação de prova,
acompanhamento dos projetos inseridos no site do Centro Paulaacompanhamento dos projetos inseridos no site do Centro Paula
Souza/HAE. Ao professor responsável pela sala descentralizadaSouza/HAE. Ao professor responsável pela sala descentralizada
serão atribuídas 20 HAEs, semanais.serão atribuídas 20 HAEs, semanais.

Objetivos:Objetivos:

-Acompanhar junto ao sistema NSA visando avaliar as-Acompanhar junto ao sistema NSA visando avaliar as
atividades desenvolvidas em sala de aula e registrosatividades desenvolvidas em sala de aula e registros
efetuados pelos docentes bem como as progressõesefetuados pelos docentes bem como as progressões
parciais e monitoria da frequência dos alunos visandoparciais e monitoria da frequência dos alunos visando
redução da evasão escolar em 50%. Realizar visitasredução da evasão escolar em 50%. Realizar visitas
técnicas, previamente, inseridas no site HAE do CPS etécnicas, previamente, inseridas no site HAE do CPS e
previamente organizado junto à Secretaria da Educação dopreviamente organizado junto à Secretaria da Educação do
Munícipio e Equipe Gestora;Munícipio e Equipe Gestora;

-Ambientar e dar acolhimento aos alunos no primeiro dia-Ambientar e dar acolhimento aos alunos no primeiro dia
de aula;de aula;

-Orientar os alunos com plantão diário conforme projeto-Orientar os alunos com plantão diário conforme projeto
para sanar dúvidas técnicas relacionadas ao curso;para sanar dúvidas técnicas relacionadas ao curso;

-Trabalhar em sintonia com os professores, Equipe Gestora-Trabalhar em sintonia com os professores, Equipe Gestora
e Municipalidae Local.e Municipalidae Local.
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Justificativa:Justificativa:

O presente projeto tem por justificativa o convênio entre oO presente projeto tem por justificativa o convênio entre o
Município de Martinópolis e o Centro Paula Souza, EtecMunicípio de Martinópolis e o Centro Paula Souza, Etec
Prof. Adolpho Arruda Mello com a implantação do CursoProf. Adolpho Arruda Mello com a implantação do Curso
Técnico em Administração e tem por proposta que osTécnico em Administração e tem por proposta que os
alunos cumpram todo o conteúdo programático do curso,alunos cumpram todo o conteúdo programático do curso,
atividades e estudos propostos pelos docentes. O projeto aatividades e estudos propostos pelos docentes. O projeto a
ser desenvolvido no ano de 2018 contemplará o 2º e 3ºser desenvolvido no ano de 2018 contemplará o 2º e 3º
Módulo.Módulo.

Para colaborar no bom andamento do curso da salaPara colaborar no bom andamento do curso da sala
descentralizada faz-se necessário a presença de umdescentralizada faz-se necessário a presença de um
Coordenador de Projeto Responsável pela SalaCoordenador de Projeto Responsável pela Sala
Descentralizada.Descentralizada.

O coordenador responsável pelo Projeto da SalaO coordenador responsável pelo Projeto da Sala
Descentralizada cumprirá seu projeto de 20 HAE semanais,Descentralizada cumprirá seu projeto de 20 HAE semanais,
de segunda à sexta-feira das 18h às 23h,a ser divulgadode segunda à sexta-feira das 18h às 23h,a ser divulgado
para os alunos no primeiro dia de aula.para os alunos no primeiro dia de aula.

Metodologia:Metodologia:

O coordenador responsável do projeto por classeO coordenador responsável do projeto por classe
descentralizada auxiliará bem como orientará alunos edescentralizada auxiliará bem como orientará alunos e
professores comtroca de ideias e informações pertinentesprofessores comtroca de ideias e informações pertinentes
ao curso.ao curso.

O trabalho será realizado em regime de plantão diário, dasO trabalho será realizado em regime de plantão diário, das
18h às 23h, em horário estabelecido com a equipe Gestora18h às 23h, em horário estabelecido com a equipe Gestora
da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello.da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello.

O coordenador responsável pela classe descentralizadaO coordenador responsável pela classe descentralizada
receberá da Equipe Gestora os subsídios necessários parareceberá da Equipe Gestora os subsídios necessários para
desenvolver um bom trabalho no esclarecimento dedesenvolver um bom trabalho no esclarecimento de
dúvidas, na aplicação dos exames, no encaminhamento dedúvidas, na aplicação dos exames, no encaminhamento de
materiais e no atendimento técnico aos alunos.Para omateriais e no atendimento técnico aos alunos.Para o
desenvolvimento deste projeto, é importante que odesenvolvimento deste projeto, é importante que o
coordenador disponha decomputador ligado à internet,coordenador disponha decomputador ligado à internet,
espaço físico para atendimento aos alunos,material deespaço físico para atendimento aos alunos,material de
escritório (papel sulfite, caneta e etc) e pastas suspensasescritório (papel sulfite, caneta e etc) e pastas suspensas
para arquivo de documentos pertinentes ao curso. Opara arquivo de documentos pertinentes ao curso. O
coordenador de projeto também terá como metodologia ecoordenador de projeto também terá como metodologia e
seguirá o que prescreve:seguirá o que prescreve:

1-Regimento Comum das ETECs do CEETEPS;1-Regimento Comum das ETECs do CEETEPS;

2-Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013;2-Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013;

3-Instrução CETEC nº 006/2013;3-Instrução CETEC nº 006/2013;
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4-Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino;4-Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino;

5-Metas e Projetos da CETEC.5-Metas e Projetos da CETEC.

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se, como resultado deste projeto de HAE, oEspera-se, como resultado deste projeto de HAE, o
cumprimento de todas as etapas de atendimento aoscumprimento de todas as etapas de atendimento aos
alunos estabelecidas no plano de trabalho e o bomalunos estabelecidas no plano de trabalho e o bom
aproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo suasaproveitamento dos mesmos no curso, esclarecendo suas
dúvidas em relação ao curso e conteúdo e possibilitando adúvidas em relação ao curso e conteúdo e possibilitando a
realização das provas bem como redução da evasãorealização das provas bem como redução da evasão
escolar em 50% conforme Planejamento Escolar e reuniõesescolar em 50% conforme Planejamento Escolar e reuniões
junto à Equipe Gestora.junto à Equipe Gestora.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação do Curso TécnicoProjeto de Coordenação do Curso Técnico
em Administração - 2018 e Projeto deem Administração - 2018 e Projeto de
Coordenação de Classe Descentralizada deCoordenação de Classe Descentralizada de
Álvares machado - 2018Álvares machado - 2018

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Luciane Lima Beckner de OliveiraLuciane Lima Beckner de Oliveira

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-07-132018-07-13
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:   

Desde 2016 o Grupo de Supervisão Escolar - GSE tem trabalhadoDesde 2016 o Grupo de Supervisão Escolar - GSE tem trabalhado
por meio da organização dos projetos de Coordenaçãopor meio da organização dos projetos de Coordenação
Pedagógica e de Orientação e Apoio Educacional a busca pelaPedagógica e de Orientação e Apoio Educacional a busca pela
melhoria contínua do sucesso escolar. Para o ano de 2018,melhoria contínua do sucesso escolar. Para o ano de 2018,
segundo a GSE, foi mantido o olhar na permanência dos alunos. Asegundo a GSE, foi mantido o olhar na permanência dos alunos. A
meta para o ano de 2018 é a redução em 50% das perdas nosmeta para o ano de 2018 é a redução em 50% das perdas nos
cursos (módulos/séries) como foco dos projetos de Coordenaçãocursos (módulos/séries) como foco dos projetos de Coordenação
de Curso e de Classe Descentralizada, em consonância com osde Curso e de Classe Descentralizada, em consonância com os
projetos já apresentados pela Coordenação Pedagógica e deprojetos já apresentados pela Coordenação Pedagógica e de
Orientação e Apoio Educacional.Orientação e Apoio Educacional.

Objetivos:Objetivos:

 -Participar da elaboração do Plano Plurianual de Gestão, -Participar da elaboração do Plano Plurianual de Gestão,
alinhando aos componentes curriculares do curso de Técnico emalinhando aos componentes curriculares do curso de Técnico em
Administração as metas definidas, e sua relevância paraAdministração as metas definidas, e sua relevância para
abordagem sendo, esta a diminuição da evasão em 50% no índiceabordagem sendo, esta a diminuição da evasão em 50% no índice
de perda de aluno;de perda de aluno;
-Elaborar as atividades da área de Gestão, viabilizando a-Elaborar as atividades da área de Gestão, viabilizando a
articulação com as demais áreas para o desempenho profissionalarticulação com as demais áreas para o desempenho profissional
no mercado de trabalho – exemplos: visitas técnicas, workshops eno mercado de trabalho – exemplos: visitas técnicas, workshops e
palestras com profissionais da área e alunos egressos, minicursos,palestras com profissionais da área e alunos egressos, minicursos,
participação em eventos, etc.;participação em eventos, etc.;
-Participar da programação das atividades de recuperação-Participar da programação das atividades de recuperação
contínua e paralela, da progressão parcial, orientando econtínua e paralela, da progressão parcial, orientando e

                            74 / 93                            74 / 93



 

acompanhando sua execução; afim de atender as necessidadesacompanhando sua execução; afim de atender as necessidades
dos alunos para que alcance o objetivo proposto de aprendizagemdos alunos para que alcance o objetivo proposto de aprendizagem
diminuindo a possibilidade de abandono do curso.diminuindo a possibilidade de abandono do curso.
-Acompanhar a elaboração dos Planos de Trabalho Docente,-Acompanhar a elaboração dos Planos de Trabalho Docente,
assim como o desenvolvimento dos mesmos e sua vinculação aoassim como o desenvolvimento dos mesmos e sua vinculação ao
desenvolvimento da preparação do aluno para atender asdesenvolvimento da preparação do aluno para atender as
expectativas do mercado de trabalho;expectativas do mercado de trabalho;
-Participar da programação de reuniões, de atividades-Participar da programação de reuniões, de atividades
extracurriculares e de avaliação dos resultados do ensino,extracurriculares e de avaliação dos resultados do ensino,
dialogando e socializando com a equipe as ações que deram certodialogando e socializando com a equipe as ações que deram certo
para conter a evasão;para conter a evasão;
-Sugerir parcerias e atividades de aperfeiçoamento e atualização-Sugerir parcerias e atividades de aperfeiçoamento e atualização
de professores, atendendo assim nosso alunos com informaçõesde professores, atendendo assim nosso alunos com informações
inovadoras e uma postura profissional adequada e motivadora;inovadoras e uma postura profissional adequada e motivadora;
-Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar, onde tanto-Elaborar e aplicar um projeto interdisciplinar, onde tanto
docentes como discentes se sintam motivados e integrados adocentes como discentes se sintam motivados e integrados a
ideia de empreender;ideia de empreender;
-Detectar os pontos relativos à evasão e faltas de alunos, agindo-Detectar os pontos relativos à evasão e faltas de alunos, agindo
juntamente com a coordenação e orientação pedagógica parajuntamente com a coordenação e orientação pedagógica para
atender e orientar o aluno, conscientizando o aluno a concluir oatender e orientar o aluno, conscientizando o aluno a concluir o
curso;curso;
-Promover a integração entre alunos, alunos e professores, alunos-Promover a integração entre alunos, alunos e professores, alunos
e colaboradores, alunos e Etec; desenvolvendo um clima dee colaboradores, alunos e Etec; desenvolvendo um clima de
acolhimento ao aluno para que ele se sinta parte deste todo;acolhimento ao aluno para que ele se sinta parte deste todo;
-Orientar os docentes a utilizarem metodologias diversificadas de-Orientar os docentes a utilizarem metodologias diversificadas de
ensino e de avaliação, partindo do pressuposto daensino e de avaliação, partindo do pressuposto da
heterogeneidade dos discentes dentro de uma mesma classe e osheterogeneidade dos discentes dentro de uma mesma classe e os
problemas referentes as lacunas de aprendizagem, incluindo eproblemas referentes as lacunas de aprendizagem, incluindo e
dando condições aos alunos com maior dificuldade que participe edando condições aos alunos com maior dificuldade que participe e
conclua o curso;  -Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliaçãoconclua o curso;  -Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação
Diagnóstica junto à coordenação e orientação pedagógicaDiagnóstica junto à coordenação e orientação pedagógica
evidenciando as dificuldades dos componentes do ensino médioevidenciando as dificuldades dos componentes do ensino médio
que serão utilizadas no ensino técnico, buscando um melhorque serão utilizadas no ensino técnico, buscando um melhor
desempenho dos alunos nos componentes curriculares que foremdesempenho dos alunos nos componentes curriculares que forem
correlacionados e ofertando ao docente um mapeamento dacorrelacionados e ofertando ao docente um mapeamento da
realidade da sala para que possa planejar ações que atendam arealidade da sala para que possa planejar ações que atendam a
demanda evitando assim desistência por dificuldade emdemanda evitando assim desistência por dificuldade em
acompanhar o conteúdo.  acompanhar o conteúdo.  Justificativa:Justificativa:  

Justifica-se este projeto em atenção especial para diminuição daJustifica-se este projeto em atenção especial para diminuição da
evasão em 50%  no índice de perda de alunos .evasão em 50%  no índice de perda de alunos .

  

  

Módulo lMódulo l Módulo llMódulo ll Módulo lllMódulo lll
40 alunos ingressantes40 alunos ingressantes 38 alunos38 alunos   
  5% perda5% perda   
  

O compromisso para a diminuição de evasão para o Módulo lll éO compromisso para a diminuição de evasão para o Módulo lll é
de 50%, sendo assim aceitável 2,5%  de evasão para o próximode 50%, sendo assim aceitável 2,5%  de evasão para o próximo
semestre.semestre.
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 Manteremos a organização de ações que compõem os Manteremos a organização de ações que compõem os
componentes curriculares, destinando aplicação ao planejamentocomponentes curriculares, destinando aplicação ao planejamento
do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle dasdo ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das
atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicasatividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas
e administrativas, bem como otimização dos recursos físicos ee administrativas, bem como otimização dos recursos físicos e
didáticos disponíveis.  didáticos disponíveis.  Metodologia:Metodologia:

  
-Organizar reuniões com docentes, atendimento individualizado-Organizar reuniões com docentes, atendimento individualizado
aos professores, alunos e pais de alunos durante o semestre. Paraaos professores, alunos e pais de alunos durante o semestre. Para
realização de tais, serão utilizadas as datas homologadas norealização de tais, serão utilizadas as datas homologadas no
calendário escolar e reuniões programadas de acordo com ascalendário escolar e reuniões programadas de acordo com as
necessidades do grupo;necessidades do grupo;
-Orientar os professores para o devido preenchimento do plano de-Orientar os professores para o devido preenchimento do plano de
trabalho docente conforme o plano de curso, através detrabalho docente conforme o plano de curso, através de
atendimentos individualizados e em reuniões, assim comoatendimentos individualizados e em reuniões, assim como
acompanhamento do seu desenvolvimento através de análisesacompanhamento do seu desenvolvimento através de análises
periódicas dos registros no NSA;periódicas dos registros no NSA;
-Obter os resultados dos conselhos de classe que darão-Obter os resultados dos conselhos de classe que darão
embasamento para tomada de medidas que busquem umaembasamento para tomada de medidas que busquem uma
melhoria nos índices de frequência, recuperação contínua emelhoria nos índices de frequência, recuperação contínua e
paralela e consequentemente de rendimento dos alunos;paralela e consequentemente de rendimento dos alunos;
-Acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da-Acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da
sala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas esala de aula, fortalecer e multiplicar as que são significativas e
produtivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e oprodutivas, difundindo aquelas que ajudam o aluno a aprender e o
professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer aprofessor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se favorecer a
aprendizagem;aprendizagem;
-Monitorar e acompanhar semanalmente os registros e processos-Monitorar e acompanhar semanalmente os registros e processos
utilizados pelos docentes do curso, verificando se os alunos estãoutilizados pelos docentes do curso, verificando se os alunos estão
sendo avaliados por competências, habilidades e atitudessendo avaliados por competências, habilidades e atitudes
adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;adquiridas, enviando um relatório à coordenação pedagógica;
-Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e,-Realizar levantamento da situação da evasão escolar no curso e,
juntamente com a coordenação e orientação pedagógica;juntamente com a coordenação e orientação pedagógica;
-Orientar os professores com relação a novas práticas-Orientar os professores com relação a novas práticas
pedagógicas. pedagógicas. 

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio Educacional -Projeto de Orientação e Apoio Educacional -
20182018

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Jacqueline Pereira dos Santos SouzaJacqueline Pereira dos Santos Souza

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

O projeto de Orientação e Apoio Educacional tem como propostaO projeto de Orientação e Apoio Educacional tem como proposta
demonstrar aos estudantes a importância de sua presença emdemonstrar aos estudantes a importância de sua presença em
sala de aula para o seu processo de aprendizagem, por meio desala de aula para o seu processo de aprendizagem, por meio de
conscientização dos mesmo. Enfatizando que ele é o principalconscientização dos mesmo. Enfatizando que ele é o principal
responsável pelo seu processo de aprendizagem, principal fatorresponsável pelo seu processo de aprendizagem, principal fator
para a sua entrada no mercado de trabalho. Neste sentido opara a sua entrada no mercado de trabalho. Neste sentido o
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projeto busca colaborar com a formação permanente dosprojeto busca colaborar com a formação permanente dos
estudantes por meio de atividades que levem o aluno aestudantes por meio de atividades que levem o aluno a
desenvolver competências, habilidade e atitudes na comunidadedesenvolver competências, habilidade e atitudes na comunidade
escolar. Contribuindo assim, com a Unidade de Ensino a fim deescolar. Contribuindo assim, com a Unidade de Ensino a fim de
garantir as informações sobre a vida escolar dos estudantes osgarantir as informações sobre a vida escolar dos estudantes os
acompanhando quanto ao seu rendimento e desenvolvimento nosacompanhando quanto ao seu rendimento e desenvolvimento nos
componentes curriculares e em sua vida acadêmica de maneiracomponentes curriculares e em sua vida acadêmica de maneira
geral, destacando também que em caso de alunos menores osgeral, destacando também que em caso de alunos menores os
pais ou responsáveis também serão contatados a respeito da vidapais ou responsáveis também serão contatados a respeito da vida
escolar de seu filho. Enfim, o projeto busca favorecer aosescolar de seu filho. Enfim, o projeto busca favorecer aos
estudantes o hábito do estudo e também de organização por meioestudantes o hábito do estudo e também de organização por meio
de atividades educacionais de forma integrada, sempre mantendode atividades educacionais de forma integrada, sempre mantendo
o propósito de melhoria do rendimento escolar e a Unidade deo propósito de melhoria do rendimento escolar e a Unidade de
Ensino acompanhar o desenvolvimento pleno do estudante par aEnsino acompanhar o desenvolvimento pleno do estudante par a
sua entrada no mercado de trabalho.sua entrada no mercado de trabalho.

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

 Conscientizar os alunos acerca da importância de sua Conscientizar os alunos acerca da importância de sua
participação nas aulas, pois ele é o principal agente responsávelparticipação nas aulas, pois ele é o principal agente responsável
pelo seu processo de aprendizagem, principal fator para a suapelo seu processo de aprendizagem, principal fator para a sua
entrada no mercado de trabalho.entrada no mercado de trabalho.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

Analisar a frequência dos alunos semanalmente, buscandoAnalisar a frequência dos alunos semanalmente, buscando
identificar quais são os motivos que os levam a faltar nasidentificar quais são os motivos que os levam a faltar nas
aulas ocasionando possíveis desistências e/ouaulas ocasionando possíveis desistências e/ou
trancamentos;trancamentos;

Diagnosticar a existência de dificuldades no processo deDiagnosticar a existência de dificuldades no processo de
aprendizagem dos alunos, a fim de promover um trabalhoaprendizagem dos alunos, a fim de promover um trabalho
voltado a metodologias diferenciadas de ensino paravoltado a metodologias diferenciadas de ensino para
assimilação dos conhecimentos teórico-práticos;assimilação dos conhecimentos teórico-práticos;

Realizar o nivelamento, isto é, umaAvaliação DiagnósticaRealizar o nivelamento, isto é, umaAvaliação Diagnóstica
junto à coordenação pedagógica evidenciando asjunto à coordenação pedagógica evidenciando as
dificuldades dos componentes do ensino médio que serãodificuldades dos componentes do ensino médio que serão
utilizadas no ensino técnico, buscando um melhorutilizadas no ensino técnico, buscando um melhor
desempenhodos alunos nos componentes curriculares quedesempenhodos alunos nos componentes curriculares que
forem correlacionados;forem correlacionados;

Promover ações interdisciplinares de forma a envolver osPromover ações interdisciplinares de forma a envolver os
componentes curriculares de cada curso, visandocomponentes curriculares de cada curso, visando
evidenciar a relação dos conhecimentos e aevidenciar a relação dos conhecimentos e a
contextualização no processo de ensino e aprendizagemcontextualização no processo de ensino e aprendizagem
através desta diversificação das estratégias didáticas eatravés desta diversificação das estratégias didáticas e
avaliativas.avaliativas.
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Desenvolver as habilidades e competências nos alunosDesenvolver as habilidades e competências nos alunos
com deficiência.com deficiência.

Metas:Metas:

Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1ºReduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1º
módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre demódulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de
2018.2018.
Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 dasReduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das
turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3ºturmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º
módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T.módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T.
Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.
Proporcionaratividades interdisciplinares que harmonizemProporcionaratividades interdisciplinares que harmonizem
os conteúdos de forma prática e interdisciplinar.os conteúdos de forma prática e interdisciplinar.
Diagnosticar os alunos com deficiência, no intuito deDiagnosticar os alunos com deficiência, no intuito de
atender em 100% suas necessidades visando desenvolvê-atender em 100% suas necessidades visando desenvolvê-
los efetivando no que se refere as suas habilidades elos efetivando no que se refere as suas habilidades e
competências no curso estudado, legitimando acompetências no curso estudado, legitimando a
propostade educação inclusiva do Centro Paula Souza.propostade educação inclusiva do Centro Paula Souza.

JUSTIFICATIVAS:JUSTIFICATIVAS:

O projeto tem como proposta o acompanhamento das turmas que apresentaram índices de perdas discentes acimaO projeto tem como proposta o acompanhamento das turmas que apresentaram índices de perdas discentes acima
de 20% no ano de 2017de 20% no ano de 2017independentemente do módulo ou série,independentemente do módulo ou série,dos cursos técnicos modulares da Etec Prof.dos cursos técnicos modulares da Etec Prof.
Adolpho Arruda Mello. Evidenciam-se os seguintes dados na Unidade de Ensino,Adolpho Arruda Mello. Evidenciam-se os seguintes dados na Unidade de Ensino,por meio da Análise das Atas depor meio da Análise das Atas de
Conselho.Conselho.

A Tabela 01 refere-se as turmas que iniciaram no 2° semestre de 2016 da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello (Sede).A Tabela 01 refere-se as turmas que iniciaram no 2° semestre de 2016 da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello (Sede).

Tabela 01 - Perdas discentes Gerais do 2º semestre de 2016Tabela 01 - Perdas discentes Gerais do 2º semestre de 2016

CursoCurso AlunosAlunos
ingressantesingressantes
no 2º sem.no 2º sem.
/2016 1°/2016 1°
MóduloMódulo

AlunosAlunos
ingressantes noingressantes no
1º sem./ 20171º sem./ 2017

2° Módulo2° Módulo

AlunosAlunos
Terminaram oTerminaram o
2° Sem. / 20172° Sem. / 2017

3° Módulo3° Módulo

Evasão Global (%)Evasão Global (%)

1° Contabilidade1° Contabilidade 3535 2828

1919

46%46%

1° Serviços Jurídicos1° Serviços Jurídicos 3535 2424

2323

34%34%

Fonte:Análise das Atas de Conselho.Fonte:Análise das Atas de Conselho.
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A justificativa de desenvolvimento do presente projeto em atendimento as orientações do Ofício nº 034/2017 –A justificativa de desenvolvimento do presente projeto em atendimento as orientações do Ofício nº 034/2017 –
GSE/Geped, serão respondidos por meio de análise dos dados obtidos nesta Unidade de Ensino. O critério a serGSE/Geped, serão respondidos por meio de análise dos dados obtidos nesta Unidade de Ensino. O critério a ser
adotado no Projeto 2018 como supracitado será o de acompanhar os cursos índices de evasão acima de 20% queadotado no Projeto 2018 como supracitado será o de acompanhar os cursos índices de evasão acima de 20% que
serão ofertados no ano de 2018.serão ofertados no ano de 2018.

Analisando o Curso Técnico em Contabilidade, obteve-se os seguintes dados de uma turma que iniciou no 1°Analisando o Curso Técnico em Contabilidade, obteve-se os seguintes dados de uma turma que iniciou no 1°
semestre de 2017: no 1° Módulo entraram 35 alunos e evadiram até o término deste módulo 3 alunos (9% desemestre de 2017: no 1° Módulo entraram 35 alunos e evadiram até o término deste módulo 3 alunos (9% de
evasão), indicador menor da última oferta no 2º semestre de 2016 que foi de 20%; no 2° Módulo entraram 32 alunosevasão), indicador menor da última oferta no 2º semestre de 2016 que foi de 20%; no 2° Módulo entraram 32 alunos
e evadiram até o término deste módulo 5 alunos (16% de evasão) e no 3º Módulo iniciará com 27 alunos.e evadiram até o término deste módulo 5 alunos (16% de evasão) e no 3º Módulo iniciará com 27 alunos.

Foi concomitantemente analisado os dados do 2º Semestre de 2016 pois o 1° Módulo do Curso Serviços Jurídicos teveFoi concomitantemente analisado os dados do 2º Semestre de 2016 pois o 1° Módulo do Curso Serviços Jurídicos teve
início neste semestre. Assim sendo, obteve-se os seguintes dados da turma que iniciou no 2° semestre de 2016: 1°início neste semestre. Assim sendo, obteve-se os seguintes dados da turma que iniciou no 2° semestre de 2016: 1°
Módulo entraram 35 alunos e evadiram até o término deste módulo 11 alunos, encerrando este módulo com 24Módulo entraram 35 alunos e evadiram até o término deste módulo 11 alunos, encerrando este módulo com 24
alunos (31% de evasão); 2° Módulo iniciaram 24 alunos e encerrando este módulo com 22 alunos (8 % de evasão noalunos (31% de evasão); 2° Módulo iniciaram 24 alunos e encerrando este módulo com 22 alunos (8 % de evasão no
módulo). 3° Módulo iniciaram 22 alunos e se formaram 23 alunos (-5 % de evasão). Dessa forma constata-se que amódulo). 3° Módulo iniciaram 22 alunos e se formaram 23 alunos (-5 % de evasão). Dessa forma constata-se que a
evasão da turma foi de 34 %.evasão da turma foi de 34 %.

Já o curso técnico em Marketing no 1° Semestre de 2017 no 3º Módulo, entraram 24 alunos e evadiram 3 alunos,Já o curso técnico em Marketing no 1° Semestre de 2017 no 3º Módulo, entraram 24 alunos e evadiram 3 alunos,
formando-se 21 alunos. (12,5% de evasão).formando-se 21 alunos. (12,5% de evasão).

Assim, almeja-se alcançar a redução das perdas discentes que ocorreram nestas turmas por meio de análiseAssim, almeja-se alcançar a redução das perdas discentes que ocorreram nestas turmas por meio de análise
metódica da frequência dos alunos, verificando se os discentes estão deixando de assistir algumas aulas específicasmetódica da frequência dos alunos, verificando se os discentes estão deixando de assistir algumas aulas específicas
para então equacionar tais questões.para então equacionar tais questões.

O projeto buscará auxiliar a coordenação pedagógica afim de melhorar a qualidade das aulas trabalhando com aO projeto buscará auxiliar a coordenação pedagógica afim de melhorar a qualidade das aulas trabalhando com a
conscientização dos alunos quanto a essência das aulas práticas ocorridas em sala de aula, enfatizando que todas asconscientização dos alunos quanto a essência das aulas práticas ocorridas em sala de aula, enfatizando que todas as
atividades que visem a aprendizagem de maneira técnica referem-se então a um processo prático de aprendizagem.atividades que visem a aprendizagem de maneira técnica referem-se então a um processo prático de aprendizagem.

Para tanto, o projeto de Orientação e Apoio Educacional -2018 buscará contribuir para a participação assídua dosPara tanto, o projeto de Orientação e Apoio Educacional -2018 buscará contribuir para a participação assídua dos
discentes em sala de aula e também durante os eventos relacionados com o curso, juntamente com a busca dadiscentes em sala de aula e também durante os eventos relacionados com o curso, juntamente com a busca da
identificação dos motivos que os levam às suas ausências. Todo este processo será realizado em parceria com aidentificação dos motivos que os levam às suas ausências. Todo este processo será realizado em parceria com a
coordenação pedagógica e de curso, visando capacitar os docentes a utilizar-se de estratégias diferenciadas paracoordenação pedagógica e de curso, visando capacitar os docentes a utilizar-se de estratégias diferenciadas para
realização de atividades práticas interdisciplinares no curso.realização de atividades práticas interdisciplinares no curso.

Enfim, o projeto também buscará envolver os pais dos alunos, visando demonstrar a importância que a família temEnfim, o projeto também buscará envolver os pais dos alunos, visando demonstrar a importância que a família tem
para o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos, principalmente dos menores de idade e também daquelespara o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos, principalmente dos menores de idade e também daqueles
que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem.que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem.

CursosCursos turmasturmas EntradaEntrada

1º semestre de1º semestre de
20172017

EntradaEntrada

2º semestre de2º semestre de
20172017

% perda% perda
comparativacomparativa

Etim AdministraçãoEtim Administração 2ª série (1º2ª série (1º
semestre de 2017)semestre de 2017)

3333 3232 3%3%

ContabilidadeContabilidade 1º módulo1º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

3535 3131 11,42%11,42%

2º módulo2º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

2626 2121 19,23%19,23%

MarketingMarketing 3º módulo3º módulo 2424 2121 12,5%12,5%
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(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

Serviços JurídicosServiços Jurídicos 2º módulo2º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

2626 2323 11,53%11,53%

Etim InformáticaEtim Informática
para Internetpara Internet

1ª série1ª série

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

3535 3333 5,71%5,71%

Redes deRedes de
ComputadoresComputadores

3º módulo3º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

3535 3333 5,71%5,71%

 As turmas com maior perda discente são: 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%); 3º módulo do T. Marketing As turmas com maior perda discente são: 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%); 3º módulo do T. Marketing
(12,5%); 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%); e 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%).(12,5%); 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%); e 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%).

 Em 2018 serão ofertadas as turmas: o 1º módulo do T. Contabilidade e 1° Módulo do T. Serviços Jurídicos no 1º Em 2018 serão ofertadas as turmas: o 1º módulo do T. Contabilidade e 1° Módulo do T. Serviços Jurídicos no 1º
semestre de 2018 e no 2º semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade, 3º módulo do T. Marketingsemestre de 2018 e no 2º semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade, 3º módulo do T. Marketing
e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos.e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos.

Nesta perspectiva no Projeto de 2018é reduzir em 50% o índice de perdas discentes do 1º módulo do T. ContabilidadeNesta perspectiva no Projeto de 2018é reduzir em 50% o índice de perdas discentes do 1º módulo do T. Contabilidade
(11,42%) no 1º semestre de 2018; e no 2º semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%),(11,42%) no 1º semestre de 2018; e no 2º semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%),
3º módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%).3º módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%).

Metodologia(s):Metodologia(s):

Redução de Faltas dos alunos:Redução de Faltas dos alunos:

 Tem-se como prioridade, monitorar as frequências individuais dos discentes do 1º módulo do Técnico em Tem-se como prioridade, monitorar as frequências individuais dos discentes do 1º módulo do Técnico em
Contabilidade, e do 1º módulo do Técnico em Serviços Jurídicos. Pretende-se também identificar as necessidadesContabilidade, e do 1º módulo do Técnico em Serviços Jurídicos. Pretende-se também identificar as necessidades
especiais dos alunos que residam em cidades vizinhas, pois necessitam de transporte público para chegar à Etec, eespeciais dos alunos que residam em cidades vizinhas, pois necessitam de transporte público para chegar à Etec, e
muitas vezes acontecem dificuldades neste transporte, bem como identificar as particularidades dos alunosmuitas vezes acontecem dificuldades neste transporte, bem como identificar as particularidades dos alunos
trabalhadores.trabalhadores.

 Se detectado ausências frequentes, será realizado contato como o aluno e/ou seus responsáveis, se menor, para Se detectado ausências frequentes, será realizado contato como o aluno e/ou seus responsáveis, se menor, para
verificação da situação. Toda a análise de frequência dos alunos será realizada através do Sistema Acadêmico NSA,verificação da situação. Toda a análise de frequência dos alunos será realizada através do Sistema Acadêmico NSA,
sistema gestor da escola, verificando sempre o número excessivo de faltas, menções satisfatórias e insatisfatórias desistema gestor da escola, verificando sempre o número excessivo de faltas, menções satisfatórias e insatisfatórias de
cada classe existente na unidade, possibilitando a realização dos contatos como os coordenadores, bem como oscada classe existente na unidade, possibilitando a realização dos contatos como os coordenadores, bem como os
professores dos cursos em questão para discussão das necessidades e/ou dificuldades do educando, visando assimprofessores dos cursos em questão para discussão das necessidades e/ou dificuldades do educando, visando assim
evidenciar as possíveis falhas no processo de ensino e de aprendizagem para que se possam propor mudançasevidenciar as possíveis falhas no processo de ensino e de aprendizagem para que se possam propor mudanças
imediatas.imediatas.

§§Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de Metodologias Diferenciadas para o processo deProporcionar oportunidades de desenvolvimento de Metodologias Diferenciadas para o processo de
ensino aprendizagem incluindo o Simulado:ensino aprendizagem incluindo o Simulado:

 Contribuir com sugestões que envolvam atividades práticas nas aulas propondo interdisciplinaridade. Como Contribuir com sugestões que envolvam atividades práticas nas aulas propondo interdisciplinaridade. Como
estratégia de aprendizagem será realizada a aplicação de um simulado digital (semestralmente), em todos osestratégia de aprendizagem será realizada a aplicação de um simulado digital (semestralmente), em todos os
módulos dos cursos técnicos e integrados da Unidade de Ensino, buscando alcançar uma meta de participação demódulos dos cursos técnicos e integrados da Unidade de Ensino, buscando alcançar uma meta de participação de
100% dos alunos.100% dos alunos.
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§§Proporcionar integração entre equipe de direção e discentes, e entre os discentes por meio de eventosProporcionar integração entre equipe de direção e discentes, e entre os discentes por meio de eventos
científicos:científicos:

 Mediar contatos dos alunos junto à equipe de gestão por meio de visitas em sala de aula. Promover e colaborar com Mediar contatos dos alunos junto à equipe de gestão por meio de visitas em sala de aula. Promover e colaborar com
ações integradoras de forma a aproximar escola – aluno- comunidade e obter melhores resultados quanto aosações integradoras de forma a aproximar escola – aluno- comunidade e obter melhores resultados quanto aos
desempenhos dos mesmos (Eventos científicos e culturais, tecnológicos, etc.).desempenhos dos mesmos (Eventos científicos e culturais, tecnológicos, etc.).

§§Acompanhar os alunos com dificuldade de aprendizagem ou algum tipo de deficiência e também alunosAcompanhar os alunos com dificuldade de aprendizagem ou algum tipo de deficiência e também alunos
com Progressão Parcial:com Progressão Parcial:

 Identificar alunos com dificuldades de aprendizagem ou algum tipo de deficiência e colaborar com o Identificar alunos com dificuldades de aprendizagem ou algum tipo de deficiência e colaborar com o
desenvolvimento de estratégias de ensino para promover a recuperação dos alunos em período regular, juntamentedesenvolvimento de estratégias de ensino para promover a recuperação dos alunos em período regular, juntamente
do Coordenador Pedagógico, de Curso e Professores, ao fornecer informações diagnósticas para a melhoria dodo Coordenador Pedagógico, de Curso e Professores, ao fornecer informações diagnósticas para a melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Acompanhar os alunos com Progressões Parciais em colaboraçãoprocesso de ensino e de aprendizagem dos alunos. Acompanhar os alunos com Progressões Parciais em colaboração
aos Coordenadores de Curso a fim de realizar a plena recuperação e a promoção no componente curricular.aos Coordenadores de Curso a fim de realizar a plena recuperação e a promoção no componente curricular.

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1ºReduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º
semestre de 2018.semestre de 2018.
Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%),Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%),
3º módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.3º módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.
Proporcionar atividades interdisciplinares que harmonizem os conteúdos de forma prática e interdisciplinar.Proporcionar atividades interdisciplinares que harmonizem os conteúdos de forma prática e interdisciplinar.
Desenvolver nos alunos com deficiência, suas competências e habilidades no que se refere ao cursoDesenvolver nos alunos com deficiência, suas competências e habilidades no que se refere ao curso
escolhido.escolhido.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação pedagógica - 2018Projeto de Coordenação pedagógica - 2018
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Mônica Kurak LombardiMônica Kurak Lombardi

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

O presente projeto pretende gerenciar e coordenar as atO presente projeto pretende gerenciar e coordenar as at
ividades relacionadas com o processo de ensino e aprendividades relacionadas com o processo de ensino e aprend
izagem, em conjunto com os coordenadores, além de implaizagem, em conjunto com os coordenadores, além de impla
ntar mecanismos que favoreçam a preparação docente quanntar mecanismos que favoreçam a preparação docente quan
to ao desenvolvimento das praticas pedagógicas inovadorto ao desenvolvimento das praticas pedagógicas inovador
as que refletem diretamente na aprendizagem dos alunos,as que refletem diretamente na aprendizagem dos alunos,
 por meio de ações que viabilizem a formação e qualific por meio de ações que viabilizem a formação e qualific
ação continuada dos educadores, orientando e acompanhanação continuada dos educadores, orientando e acompanhan
do os docentes na definição de instrumentos diversificado os docentes na definição de instrumentos diversifica
dos de avaliação. Dessa forma almeja-se contribuir com dos de avaliação. Dessa forma almeja-se contribuir com 
o presente projeto à permanência dos discentes nesta Uno presente projeto à permanência dos discentes nesta Un
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idade de Ensino no ano letivo de 2018.idade de Ensino no ano letivo de 2018.

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

O presente projeto pretende gerenciar e coordenar as atividadesO presente projeto pretende gerenciar e coordenar as atividades
relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, emrelacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, em
conjunto com os coordenadores, além de implantar mecanismosconjunto com os coordenadores, além de implantar mecanismos
que favoreçam a preparação docente quanto ao desenvolvimentoque favoreçam a preparação docente quanto ao desenvolvimento
das praticas pedagógicas inovadoras que refletem diretamente nadas praticas pedagógicas inovadoras que refletem diretamente na
aprendizagem dos alunos, por meio de ações que viabilizem aaprendizagem dos alunos, por meio de ações que viabilizem a
formação e qualificação continuada dos educadores, orientando eformação e qualificação continuada dos educadores, orientando e
acompanhando os docentes na definição de instrumentosacompanhando os docentes na definição de instrumentos
diversificados de avaliação. Dessa forma almeja-se contribuir comdiversificados de avaliação. Dessa forma almeja-se contribuir com
o presente projeto à permanência dos discentes nesta Unidade deo presente projeto à permanência dos discentes nesta Unidade de
Ensino no ano letivo de 2018.Ensino no ano letivo de 2018.

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

O presente projeto pretende gerenciar eO presente projeto pretende gerenciar e
coordenar as atividades relacionadas comcoordenar as atividades relacionadas com
o processo de ensino e aprendizagem, emo processo de ensino e aprendizagem, em
conjunto com os coordenadores, além deconjunto com os coordenadores, além de
implantar mecanismos que favoreçam aimplantar mecanismos que favoreçam a
preparação docente quanto aopreparação docente quanto ao
desenvolvimento das praticasdesenvolvimento das praticas
pedagógicas inovadoras que refletempedagógicas inovadoras que refletem
diretamente na aprendizagem dos alunos,diretamente na aprendizagem dos alunos,
por meio de ações que viabilizem apor meio de ações que viabilizem a
formação e qualificação continuada dosformação e qualificação continuada dos
educadores, orientando e acompanhandoeducadores, orientando e acompanhando
os docentes na definição de instrumentosos docentes na definição de instrumentos
diversificados de avaliação. Dessa formadiversificados de avaliação. Dessa forma
almeja-se contribuir com o presentealmeja-se contribuir com o presente
projeto à permanência dos discentesprojeto à permanência dos discentes
nesta Unidade de Ensino no ano letivo denesta Unidade de Ensino no ano letivo de
2018.2018.

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

O presente projeto pretende gerenciar e coordenar as atividadesO presente projeto pretende gerenciar e coordenar as atividades
relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, emrelacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, em
conjunto com os coordenadores, além de implantar mecanismosconjunto com os coordenadores, além de implantar mecanismos
que favoreçam a preparação docente quanto ao desenvolvimentoque favoreçam a preparação docente quanto ao desenvolvimento
das praticas pedagógicas inovadoras que refletem diretamente nadas praticas pedagógicas inovadoras que refletem diretamente na
aprendizagem dos alunos, por meio de ações que viabilizem aaprendizagem dos alunos, por meio de ações que viabilizem a
formação e qualificação continuada dos educadores, orientando eformação e qualificação continuada dos educadores, orientando e
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acompanhando os docentes na definição de instrumentosacompanhando os docentes na definição de instrumentos
diversificados de avaliação. Dessa forma almeja-se contribuir comdiversificados de avaliação. Dessa forma almeja-se contribuir com
o presente projeto à permanência dos discentes nesta Unidade deo presente projeto à permanência dos discentes nesta Unidade de
Ensino no ano letivo de 2018.Ensino no ano letivo de 2018.
Objetivo Geral:Objetivo Geral:

·Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1º·Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1º
módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre demódulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de
2018.2018.

  Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das  Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das
turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3ºturmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º
módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T.módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T.
Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

Organizar e sistematizar os processos de registro daOrganizar e sistematizar os processos de registro da
observação direta dos professores, bem como dasobservação direta dos professores, bem como das
avaliações práticas através do Sistema Acadêmico NSA,avaliações práticas através do Sistema Acadêmico NSA,
cruzando as informações e verificando se ocruzando as informações e verificando se o
desenvolvimento de competências está de acordo com odesenvolvimento de competências está de acordo com o
currículo proposto pelo Centro Paula Souza;currículo proposto pelo Centro Paula Souza;

Auxiliare orientar os docentes a utilizarem metodologiasAuxiliare orientar os docentes a utilizarem metodologias
diversificadas de ensino e de avaliação, partindo dodiversificadas de ensino e de avaliação, partindo do
pressuposto da heterogeneidade dos discentes dentro depressuposto da heterogeneidade dos discentes dentro de
uma mesma classe e os problemas referentes as lacunasuma mesma classe e os problemas referentes as lacunas
de aprendizagem;de aprendizagem;

Orientar os docentes na elaboração e aplicação efetiva doOrientar os docentes na elaboração e aplicação efetiva do
Plano de Trabalho Docente;Plano de Trabalho Docente;

Organizar formação continuada dos docentes, a fim deOrganizar formação continuada dos docentes, a fim de
promover um trabalho voltado a utilização depromover um trabalho voltado a utilização de
metodologias diferenciadas de ensino e assimilação dosmetodologias diferenciadas de ensino e assimilação dos
conhecimentos teórico-práticos;conhecimentos teórico-práticos;

Realizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação DiagnósticaRealizar o nivelamento, isto é, uma Avaliação Diagnóstica
junto à coordenação pedagógica evidenciando asjunto à coordenação pedagógica evidenciando as
dificuldades dos componentes do ensino médio que serãodificuldades dos componentes do ensino médio que serão
utilizadas no ensino técnico, buscando um melhorutilizadas no ensino técnico, buscando um melhor
desempenho dos alunos nos componentes curricularesdesempenho dos alunos nos componentes curriculares
que forem correlacionados;que forem correlacionados;

Acompanhar o planejamento das aulas dos professores,Acompanhar o planejamento das aulas dos professores,
verificando se está de acordo com o Plano de Trabalhoverificando se está de acordo com o Plano de Trabalho
Docente, e/ou orientá-los nesta direção;Docente, e/ou orientá-los nesta direção;

Contribuir com encaminhamentos metodológicos,Contribuir com encaminhamentos metodológicos,
sugestões de leituras, propiciando uma prática comum esugestões de leituras, propiciando uma prática comum e
articulada na elaboração das aulas, que enfatizem earticulada na elaboração das aulas, que enfatizem e
sincronizem a teoria com a prática, visando à redução dassincronizem a teoria com a prática, visando à redução das
perdas no curso técnico,;perdas no curso técnico,;
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Orientar os coordenadores de curso e os docentes quantoOrientar os coordenadores de curso e os docentes quanto
as práticas inclusivas quando identificado a presença deas práticas inclusivas quando identificado a presença de
alunos com algum tipo de deficiência;alunos com algum tipo de deficiência;

Acompanhar os processos de Progressão Parcial, VagasAcompanhar os processos de Progressão Parcial, Vagas
Remanescentes, Aproveitamento de Estudos eRemanescentes, Aproveitamento de Estudos e
Recuperação Contínua conjuntamente com osRecuperação Contínua conjuntamente com os
coordenadores de curso.coordenadores de curso.

META(S) DO PROJETO:META(S) DO PROJETO:

Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1ºReduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 do 1º
módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre demódulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de
2018.2018.

·Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das·Reduzir em 50% o índice de perda discente de 2017 das
turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3ºturmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º
módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T.módulo do T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T.
Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.

Monitorar 80% os processos deProgressão Parcial, VagasMonitorar 80% os processos deProgressão Parcial, Vagas
Remanescentes, Aproveitamento de Estudos visando aRemanescentes, Aproveitamento de Estudos visando a
redução da evasão discente.redução da evasão discente.

Implantar processo sistematizado de registro quinzenal daImplantar processo sistematizado de registro quinzenal da
observação direta do trabalho docente e das avaliaçõesobservação direta do trabalho docente e das avaliações
práticas através do NSA.práticas através do NSA.

Implantar aplicação de questionário on-line através doImplantar aplicação de questionário on-line através do
Google-drive para diagnóstico e acompanhamento doGoogle-drive para diagnóstico e acompanhamento do
processo de ensino-aprendizagem dos alunos.processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:O presente projeto pretende avaliar as práticas utilizadas pelos docentes na construçãoO presente projeto pretende avaliar as práticas utilizadas pelos docentes na construção
do conhecimento em sala de aula nesta unidade de ensino, levando em consideraçãodo conhecimento em sala de aula nesta unidade de ensino, levando em consideração
os processos e registros realizados no Sistema Acadêmico NSA e a avaliação das aulasos processos e registros realizados no Sistema Acadêmico NSA e a avaliação das aulas
práticas em todos os componentes curriculares do Curso Técnico em Contabilidade,práticas em todos os componentes curriculares do Curso Técnico em Contabilidade,
Curso Técnico em Serviços Jurídicos e Curso Técnico em Marketing, ponderando sobreCurso Técnico em Serviços Jurídicos e Curso Técnico em Marketing, ponderando sobre
os indicadores do BD-CETEC do 1º e 2º Semestres 2017, com relação ao baixo índice deos indicadores do BD-CETEC do 1º e 2º Semestres 2017, com relação ao baixo índice de
alunos concluintes na habilitação.alunos concluintes na habilitação.

A justificativa de desenvolvimento do presente projeto em atendimento as orientaçõesA justificativa de desenvolvimento do presente projeto em atendimento as orientações
do Ofício nº 034/2017 – GSE/Geped, serão respondidos por meio de análise dos dadosdo Ofício nº 034/2017 – GSE/Geped, serão respondidos por meio de análise dos dados
obtidos nesta Unidade de Ensino, tendo como base as atas dos Conselhos Finais.obtidos nesta Unidade de Ensino, tendo como base as atas dos Conselhos Finais.

Analisando o Curso Técnico em Contabilidade, obteve-se os seguintes dados de umaAnalisando o Curso Técnico em Contabilidade, obteve-se os seguintes dados de uma
turma que iniciou no 1° semestre de 2017: no 1° Módulo entraram 35 alunos eturma que iniciou no 1° semestre de 2017: no 1° Módulo entraram 35 alunos e
evadiram até o término deste módulo 3 alunos (9% de evasão), indicador menor daevadiram até o término deste módulo 3 alunos (9% de evasão), indicador menor da
última oferta no 2º semestre de 2016 que foi de 20%; no 2° Módulo entraram 32 alunosúltima oferta no 2º semestre de 2016 que foi de 20%; no 2° Módulo entraram 32 alunos
e evadiram até o término deste módulo 5 alunos (16% de evasão) e no 3º Móduloe evadiram até o término deste módulo 5 alunos (16% de evasão) e no 3º Módulo
iniciará com 27 alunos.iniciará com 27 alunos.

Foi concomitantemente analisado os dados do 2º Semestre de 2016 pois o 1° MóduloFoi concomitantemente analisado os dados do 2º Semestre de 2016 pois o 1° Módulo
do Curso Serviços Jurídicos teve início neste semestre. Assim sendo, obteve-se osdo Curso Serviços Jurídicos teve início neste semestre. Assim sendo, obteve-se os
seguintes dados da turma que iniciou no 2° semestre de 2016: 1° Módulo entraram 35seguintes dados da turma que iniciou no 2° semestre de 2016: 1° Módulo entraram 35
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alunos e evadiram até o término deste módulo 11 alunos, encerrando este módulo comalunos e evadiram até o término deste módulo 11 alunos, encerrando este módulo com
24 alunos (31% de evasão); 2° Módulo iniciaram 24 alunos e encerrando este módulo24 alunos (31% de evasão); 2° Módulo iniciaram 24 alunos e encerrando este módulo
com 22 alunos (8 % de evasão no módulo). 3° Módulo iniciaram 22 alunos e secom 22 alunos (8 % de evasão no módulo). 3° Módulo iniciaram 22 alunos e se
formaram 23 alunos (-5 % de evasão). Dessa forma constata-se que a evasão da turmaformaram 23 alunos (-5 % de evasão). Dessa forma constata-se que a evasão da turma
foi de 34 %.foi de 34 %.

Já o curso técnico em Marketing no 1° Semestre de 2017 no 3º Módulo, entraram 24Já o curso técnico em Marketing no 1° Semestre de 2017 no 3º Módulo, entraram 24
alunos e evadiram 3 alunos, formando-se 21 alunos. (12,5% de evasão).alunos e evadiram 3 alunos, formando-se 21 alunos. (12,5% de evasão).

É possível visualizar um declínio na evasão, mas o índice ainda é alto, merecendo assimÉ possível visualizar um declínio na evasão, mas o índice ainda é alto, merecendo assim
dedicação especial para este fato. Com isto, a avaliação dos registros e do processo dededicação especial para este fato. Com isto, a avaliação dos registros e do processo de
ensino-aprendizagem pela coordenação pedagógica torna-se relevante.ensino-aprendizagem pela coordenação pedagógica torna-se relevante.

Desta forma, o princípio básico será elevar a frequência dos alunos às aulas,Desta forma, o princípio básico será elevar a frequência dos alunos às aulas,
principalmente através da melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem,principalmente através da melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem,
por meio de aulas bem elaboradas pelos docentes, capacitados e envolvidos com apor meio de aulas bem elaboradas pelos docentes, capacitados e envolvidos com a
realidade atual do profissional de Contabilidade e de Serviços Jurídicos. E para que istorealidade atual do profissional de Contabilidade e de Serviços Jurídicos. E para que isto
aconteça, devem ocorrer ações pedagógicas voltadas para os docentes, visandoaconteça, devem ocorrer ações pedagógicas voltadas para os docentes, visando
demonstrar aos professores sua participação fundamental no processo, como pordemonstrar aos professores sua participação fundamental no processo, como por
exemplo conciliar aulas teóricas e práticas, visitas técnicas e palestras comexemplo conciliar aulas teóricas e práticas, visitas técnicas e palestras com
profissionais da área.profissionais da área.

Entre os princípios que estabelecemos, estão o da interdisciplinaridade,Entre os princípios que estabelecemos, estão o da interdisciplinaridade,
transversalidade e da prática profissional como elementos basilares da atividadetransversalidade e da prática profissional como elementos basilares da atividade
pedagógica.pedagógica.

Desta forma, a ETEC Prof. Adolpho Arruda Mello concebe a necessidade de um projetoDesta forma, a ETEC Prof. Adolpho Arruda Mello concebe a necessidade de um projeto
de apoio, monitoria, diagnóstico e controle dos processos de ensino, visto que temosde apoio, monitoria, diagnóstico e controle dos processos de ensino, visto que temos
um compromisso de formação de profissionais de Contabilidade, Serviços Jurídicos eum compromisso de formação de profissionais de Contabilidade, Serviços Jurídicos e
Marketing qualificados para o mundo do trabalho.Marketing qualificados para o mundo do trabalho.

abela 01 - Perdas discentes 1º semestre de 2017abela 01 - Perdas discentes 1º semestre de 2017

CursosCursos TurmasTurmas EntradaEntrada

1º semestre de1º semestre de
20172017

EntradaEntrada

2º semestre de2º semestre de
20172017

% perda% perda
comparativacomparativa

Etim AdministraçãoEtim Administração 2ª série(1º2ª série(1º
semestre de 2017)semestre de 2017)

3333 3232 3%3%

ContabilidadeContabilidade 1º módulo1º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

3535 3131 11,42%11,42%

2º módulo2º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

2626 2121 19,23%19,23%

MarketingMarketing 3º módulo3º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

2424 2121 12,5%12,5%

Serviços JurídicosServiços Jurídicos 2º módulo2º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

2626 2323 11,53%11,53%
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Etim InformáticaEtim Informática
para Internetpara Internet

1ª série1ª série

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

3535 3333 5,71%5,71%

Redes deRedes de
ComputadoresComputadores

3º módulo3º módulo

(1º semestre de(1º semestre de
2017)2017)

3535 3333 5,71%5,71%

Fonte: BDCetec – 1º Semestre 2017Fonte: BDCetec – 1º Semestre 2017

Conforme Tabela 01 as turmas com maior perda discente são: 2º módulo do T.Conforme Tabela 01 as turmas com maior perda discente são: 2º módulo do T.
Contabilidade (19,23%); 3º módulo do T. Marketing (12,5%); 2º módulo do T. ServiçosContabilidade (19,23%); 3º módulo do T. Marketing (12,5%); 2º módulo do T. Serviços
Jurídicos (11,53%); e 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%).Jurídicos (11,53%); e 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%).

Em 2018 serão ofertadas as turmas: o 1º módulo do T. Contabilidade no 1º semestre deEm 2018 serão ofertadas as turmas: o 1º módulo do T. Contabilidade no 1º semestre de
2018 e no 2º semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade, 3º módulo2018 e no 2º semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade, 3º módulo
do T. Marketing e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos.do T. Marketing e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos.

Sendo assim, o propósito do Projeto 2018 é reduzir em 50% o índice de perdasSendo assim, o propósito do Projeto 2018 é reduzir em 50% o índice de perdas
discentes do 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de 2018 e no 2ºdiscentes do 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de 2018 e no 2º
semestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º módulo dosemestre de 2018 as turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º módulo do
T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%).T. Marketing (12,5%) e 2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%).

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

Compete ao Coordenador Pedagógico, como agente supervisor dos processos,Compete ao Coordenador Pedagógico, como agente supervisor dos processos,
acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da sala de aula,acompanhar as práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro da sala de aula,
fortalecer e multiplicar as que são significativas e produtivas, difundindo aquelas quefortalecer e multiplicar as que são significativas e produtivas, difundindo aquelas que
ajudam o aluno a aprender e o professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido seajudam o aluno a aprender e o professor a ensinar pois a avaliação só faz sentido se
favorecer a aprendizagem.favorecer a aprendizagem.

Realizar levantamento da situação da perda discente no Curso Técnico emRealizar levantamento da situação da perda discente no Curso Técnico em
Contabilidade, Marketing e Serviços Jurídicos em andamento na unidade escolar.Contabilidade, Marketing e Serviços Jurídicos em andamento na unidade escolar.
Utilizar as reuniões pedagógicas e/ou de curso como ferramenta pedagógica de apoioUtilizar as reuniões pedagógicas e/ou de curso como ferramenta pedagógica de apoio
para professores e coordenadores se atualizarem sobre novas práticas pedagógicaspara professores e coordenadores se atualizarem sobre novas práticas pedagógicas
(Metodologias Ativas de Ensino – por exemplo) e/ou Inteligência Emocional,(Metodologias Ativas de Ensino – por exemplo) e/ou Inteligência Emocional,
aproveitando os encontros para prática de estudos, troca de experiências, análise dosaproveitando os encontros para prática de estudos, troca de experiências, análise dos
dados obtidos nas avaliações do processo de ensino-aprendizagem 2017 e divulgaçãodados obtidos nas avaliações do processo de ensino-aprendizagem 2017 e divulgação
dos atividades extras pertinentes a cada curso, evidenciando sempre ados atividades extras pertinentes a cada curso, evidenciando sempre a
interdisciplinaridade.interdisciplinaridade.

Incentivar e divulgar as capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza,Incentivar e divulgar as capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza,
principalmente àquelas voltadas para o processo ensino-aprendizagem, com o intuitoprincipalmente àquelas voltadas para o processo ensino-aprendizagem, com o intuito
de atualizá-los para que possam melhorar a qualidade de suas aulas.de atualizá-los para que possam melhorar a qualidade de suas aulas.

Monitorar e acompanhar quinzenalmente os registros e processos utilizados pelosMonitorar e acompanhar quinzenalmente os registros e processos utilizados pelos
docentes, verificando se os alunos estão sendo avaliados por competências, habilidadesdocentes, verificando se os alunos estão sendo avaliados por competências, habilidades
e atitudes adquiridas.e atitudes adquiridas.

Tabular quinzenalmente conjuntamente com a Orientadora Educacional eTabular quinzenalmente conjuntamente com a Orientadora Educacional e
coordenadores de cursoos principais motivos das evasões, independentemente decoordenadores de cursoos principais motivos das evasões, independentemente de
terem sido causadas por fatores internos ou externos, observando cuidadosamente oterem sido causadas por fatores internos ou externos, observando cuidadosamente o
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curso Técnico em Contabilidade, Marketing e Serviços Jurídicosno primeiro e nocurso Técnico em Contabilidade, Marketing e Serviços Jurídicosno primeiro e no
segundo semestre letivo, ou outros cursos que possuam alto índice de perdassegundo semestre letivo, ou outros cursos que possuam alto índice de perdas
discentes, podendo comprometer o oferecimento de novas turmas do curso nestadiscentes, podendo comprometer o oferecimento de novas turmas do curso nesta
Unidade de Ensino.Unidade de Ensino.

Aplicar avaliação aos alunos do Curso Técnico em Contabilidade, do Curso Técnico emAplicar avaliação aos alunos do Curso Técnico em Contabilidade, do Curso Técnico em
Serviços Jurídicos e do Curso Técnico em Marketing no intuito de obter resultadosServiços Jurídicos e do Curso Técnico em Marketing no intuito de obter resultados
quanto ao processo de ensino e aprendizagem (bases tecnológicas, avaliações equanto ao processo de ensino e aprendizagem (bases tecnológicas, avaliações e
procedimentos didáticos) de todos os componentes curriculares trabalhados.procedimentos didáticos) de todos os componentes curriculares trabalhados.
Posteriormente tabular esses dados e apresenta-los em reunião de curso.Posteriormente tabular esses dados e apresenta-los em reunião de curso.

Monitorar e Acompanhar com os coordenadores de curso os processos de ProgressãoMonitorar e Acompanhar com os coordenadores de curso os processos de Progressão
Parcial, Vagas Remanescentes e Aproveitamento de Estudos através de relatórios.Parcial, Vagas Remanescentes e Aproveitamento de Estudos através de relatórios.

Acompanhar sistematicamente através de relatórios quinzenais dos coordenadores deAcompanhar sistematicamente através de relatórios quinzenais dos coordenadores de
curso e sistema NSA o processo de recuperação contínua dos discentes com baixocurso e sistema NSA o processo de recuperação contínua dos discentes com baixo
rendimentorendimento

Visitar sistematicamente as salas de aula, utilizando os dados tabulados pelo sistemaVisitar sistematicamente as salas de aula, utilizando os dados tabulados pelo sistema
NSA e pela Orientadora Educacional com relação a frequência/permanência dos alunosNSA e pela Orientadora Educacional com relação a frequência/permanência dos alunos
(Doc.16),visando conhecer esses ambientes e detectar possíveis estratégias de(Doc.16),visando conhecer esses ambientes e detectar possíveis estratégias de
melhoria de desempenho do processo ensino-aprendizagem nesses ambientes demelhoria de desempenho do processo ensino-aprendizagem nesses ambientes de
ensino.ensino.

Incentivar a realização de visitas técnicas propiciando ao aluno a integração entre oIncentivar a realização de visitas técnicas propiciando ao aluno a integração entre o
conhecimento teórico obtido em sala de aula com a prática e sua implementação noconhecimento teórico obtido em sala de aula com a prática e sua implementação no
mercado de trabalho, bem como palestras com profissionais da área e ex-alunos.mercado de trabalho, bem como palestras com profissionais da área e ex-alunos.

Monitorar, conjuntamente com o coordenador de curso, se as bases tecnológicasMonitorar, conjuntamente com o coordenador de curso, se as bases tecnológicas
registradas no sistema NSA são condizentes com o Plano de Trabalho Docente e comregistradas no sistema NSA são condizentes com o Plano de Trabalho Docente e com
conteúdo ensinado em sala, bem como a qualidade das aulas ministradas (práticas econteúdo ensinado em sala, bem como a qualidade das aulas ministradas (práticas e
teóricas) e se estão contribuindo para o desenvolvimento das competências desejadas.teóricas) e se estão contribuindo para o desenvolvimento das competências desejadas.

Aplicação de instrumento de avaliação para verificação do nível de aprendizagem dosAplicação de instrumento de avaliação para verificação do nível de aprendizagem dos
conteúdos mínimos necessários dos alunos (ensino médio), com intuito de trabalhar asconteúdos mínimos necessários dos alunos (ensino médio), com intuito de trabalhar as
lacunas de aprendizagem e verificar as defasagens dos alunos quanto a interpretaçãolacunas de aprendizagem e verificar as defasagens dos alunos quanto a interpretação
de texto e/ou na área de exatas. Será proposto monitoria para os discentes comde texto e/ou na área de exatas. Será proposto monitoria para os discentes com
problema de lacunas de aprendizagem;problema de lacunas de aprendizagem;

Aplicação de simulado no final de cada módulo, visando diagnosticar se asAplicação de simulado no final de cada módulo, visando diagnosticar se as
competências previstas foram desenvolvidas.competências previstas foram desenvolvidas.

O acompanhamento será sistematizado através de relatórios mensais que servirão deO acompanhamento será sistematizado através de relatórios mensais que servirão de
subsídios para as reuniões pedagógicas e de curso.subsídios para as reuniões pedagógicas e de curso.

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

Redução de 50% do índice de perda discente de 2017 do 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de 2018.Redução de 50% do índice de perda discente de 2017 do 1º módulo do T. Contabilidade (11,42%) no 1º semestre de 2018.
Redução de 50% do índice de perda discente de 2017 das turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º módulo do T. Marketing (12,5%) eRedução de 50% do índice de perda discente de 2017 das turmas do 2º módulo do T. Contabilidade (19,23%), 3º módulo do T. Marketing (12,5%) e
2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.2º módulo do T. Serviços Jurídicos (11,53%), no 2º semestre de 2018.
Monitorar 80% os processos deProgressão Parcial, Vagas Remanescentes, Aproveitamento de Estudos visando a redução da evasão discente.Monitorar 80% os processos deProgressão Parcial, Vagas Remanescentes, Aproveitamento de Estudos visando a redução da evasão discente.
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Implantar processo sistematizado de registro quinzenal da observação direta do trabalho docente e das avaliações práticas através do NSA.Implantar processo sistematizado de registro quinzenal da observação direta do trabalho docente e das avaliações práticas através do NSA.
Implantar aplicação de questionário on-line através do Google-drive para diagnóstico e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dosImplantar aplicação de questionário on-line através do Google-drive para diagnóstico e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos
alunos.alunos.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso TécnicoProjeto de Coordenação de Curso Técnico
em Marketingem Marketing

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Marcos Aparecido MuttiMarcos Aparecido Mutti

InícioInício 2018-02-062018-02-06
FimFim 2018-07-112018-07-11
DescriçãoDescrição

Resumo:Resumo:

O projeto tem como principal finalidadeO projeto tem como principal finalidade
contribuir no processo de ensino econtribuir no processo de ensino e
aprendizagem do curso técnico emaprendizagem do curso técnico em
marketing no 1º semestre letivo de 2018.marketing no 1º semestre letivo de 2018.
Por meio da formação de discentes para oPor meio da formação de discentes para o
mercado de trabalho de formamercado de trabalho de forma
qualificada, onde os mesmos possam emqualificada, onde os mesmos possam em
conformidade com o que dispõe o planoconformidade com o que dispõe o plano
de curso do Centro Paula Souza: aplicar ede curso do Centro Paula Souza: aplicar e
formular estratégias de marketing, deformular estratégias de marketing, de
armazenamento e distribuição dearmazenamento e distribuição de
produtos, de compra, pré-venda, venda eprodutos, de compra, pré-venda, venda e
pós-venda; identificar e interpretar após-venda; identificar e interpretar a
legislação que regule as atividades delegislação que regule as atividades de
comercialização; utilizar técnicascomercialização; utilizar técnicas
mercadológicas, de atração de clientes emercadológicas, de atração de clientes e
de atendimento pessoal e por meiosde atendimento pessoal e por meios
eletrônicos; acompanhar as entregas eeletrônicos; acompanhar as entregas e
analisar mapas de controle de estoques eanalisar mapas de controle de estoques e
produtos; interpretar resultados deprodutos; interpretar resultados de
estudos de mercado, econômicos ouestudos de mercado, econômicos ou
tecnológicos utilizando os no processo detecnológicos utilizando os no processo de
gestão e criar e desenvolver técnicasgestão e criar e desenvolver técnicas
para o relacionamento entre empresa epara o relacionamento entre empresa e
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consumidor. Este projeto tem ainda comoconsumidor. Este projeto tem ainda como
objetivos diminuir os índices de perdasobjetivos diminuir os índices de perdas
discentes, aperfeiçoar a qualidade nadiscentes, aperfeiçoar a qualidade na
formação técnica e social dos discentes eformação técnica e social dos discentes e
na formação acadêmica dos docentes,na formação acadêmica dos docentes,
contribuir para o desenvolvimento docontribuir para o desenvolvimento do
curso técnico e para o crescimentocurso técnico e para o crescimento
contínuo da unidade de ensino Eteccontínuo da unidade de ensino Etec
Professor Adolpho Arruda Mello deProfessor Adolpho Arruda Mello de
Presidente Prudente - SP.Presidente Prudente - SP.

Objetivo Geral:Objetivo Geral:

- Reduzir em 50% os índices de perdas discentes no 2º módulo noturno do- Reduzir em 50% os índices de perdas discentes no 2º módulo noturno do
curso técnico em marketing do 1º semestre letivo de 2018.curso técnico em marketing do 1º semestre letivo de 2018.

Tabela 01 - Comparativo perdas discentes – Curso Técnico em Marketing -Tabela 01 - Comparativo perdas discentes – Curso Técnico em Marketing -
Turma 1-2016Turma 1-2016

TurmaTurma
(anterior)(anterior)

1º Módulo –1º Módulo –
1º/20161º/2016

2º Módulo –2º Módulo –
2º/20162º/2016

3º Módulo –3º Módulo –
1º/20171º/2017

InícioInício 3535 2525 24*24*
TérminoTérmino 2525 2525 2121

%% 28,6%28,6% -- 12,5%12,5%
*trancamento após o conselho (2º Módulo - 2º/2016 )*trancamento após o conselho (2º Módulo - 2º/2016 )

Fonte: Atas de conselhos de classesFonte: Atas de conselhos de classes

Tabela 02 - Comparativo perdas discentes – Curso Técnico em Marketing -Tabela 02 - Comparativo perdas discentes – Curso Técnico em Marketing -
Turma 2-2017Turma 2-2017

Turma (atual)Turma (atual) 1º Módulo –1º Módulo –
2º/20172º/2017

2º Módulo –2º Módulo –
1º/20181º/2018

3º Módulo –3º Módulo –
2º/20182º/2018
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InícioInício 3535 3030
TérminoTérmino 3030

%% 14,3%14,3%

Fonte: Atas de conselhos de classesFonte: Atas de conselhos de classes

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

- Acompanhar a programação das atividades de recuperação e de- Acompanhar a programação das atividades de recuperação e de
progressão parcial;progressão parcial;

- Analisar as vagas de estágios e empregos disponibilizadas, para garantir- Analisar as vagas de estágios e empregos disponibilizadas, para garantir
o pleno desenvolvimento da formação profissional;o pleno desenvolvimento da formação profissional;

- Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e docentes do curso;- Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e docentes do curso;

- Promover e administrar as atividades extracurriculares de curta duração,- Promover e administrar as atividades extracurriculares de curta duração,
palestras e visitas técnicas;palestras e visitas técnicas;

- Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições- Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições
e substituições;e substituições;

- Assessorar a equipe de gestão com a administração do curso;- Assessorar a equipe de gestão com a administração do curso;

- Assegurar o alinhamento entre os planos de trabalho docente com o- Assegurar o alinhamento entre os planos de trabalho docente com o
plano de curso e diário de classe;plano de curso e diário de classe;

- Avaliar os pedidos de aproveitamento de estudos, pedidos de- Avaliar os pedidos de aproveitamento de estudos, pedidos de
reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliaçãoreconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação
discente;discente;

- Promover reuniões de curso, atendendo as necessidades dos discentes e- Promover reuniões de curso, atendendo as necessidades dos discentes e
docentes;docentes;

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:
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O projeto de coordenação de curso justifica-se ao acompanhar eO projeto de coordenação de curso justifica-se ao acompanhar e
avaliar o processo de ensino e aprendizagem dos discentes doavaliar o processo de ensino e aprendizagem dos discentes do
curso técnico em marketing, possibilitando acesso não apenas aoscurso técnico em marketing, possibilitando acesso não apenas aos
conteúdos teóricos de introdução ao marketing, mas também naconteúdos teóricos de introdução ao marketing, mas também na
aplicação de atividades práticas, através de metodologias ativas,aplicação de atividades práticas, através de metodologias ativas,
buscando a compreensão dos discentes de como atuar embuscando a compreensão dos discentes de como atuar em
diversos segmentos do mercado de trabalho para estediversos segmentos do mercado de trabalho para este
profissional.profissional.

Este projeto torna-se relevante ao contribuir para a participaçãoEste projeto torna-se relevante ao contribuir para a participação
frequente dos discentes em sala de aula e também durante osfrequente dos discentes em sala de aula e também durante os
eventos e atividades interdisciplinares relacionados com o cursoeventos e atividades interdisciplinares relacionados com o curso
técnico e ainda ao avaliar as ocorrências que possam levar astécnico e ainda ao avaliar as ocorrências que possam levar as
ausências ou desistências dos discentes, bem como asausências ou desistências dos discentes, bem como as
dificuldades dos docentes, este trabalho será realizado emdificuldades dos docentes, este trabalho será realizado em
equipe, juntamente com os docentes e gestão escolar.equipe, juntamente com os docentes e gestão escolar.

O coordenador de curso estará disponível para atendimento aosO coordenador de curso estará disponível para atendimento aos
discentes e docentes às segundas-feiras das 21h15 às 22h45, àsdiscentes e docentes às segundas-feiras das 21h15 às 22h45, às
quartas-feiras das 18h35 às 20h20, às quintas-feiras das 18h35 àsquartas-feiras das 18h35 às 20h20, às quintas-feiras das 18h35 às
18h50 e às sextas-feiras das 18h35 às 21h05.18h50 e às sextas-feiras das 18h35 às 21h05.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

Para a execução do projeto será utilizado métodos didáticos ePara a execução do projeto será utilizado métodos didáticos e
ativos, onde serão realizadas visitas periódicas nas salas de aula,ativos, onde serão realizadas visitas periódicas nas salas de aula,
bem como a realização de monitorias com os discentes ebem como a realização de monitorias com os discentes e
docentes, buscando analisar o grau de compreensão edocentes, buscando analisar o grau de compreensão e
aprendizagem das bases tecnológicas desenvolvidas e doaprendizagem das bases tecnológicas desenvolvidas e do
processo de ensino apresentado. A metodologia visa uma reduçãoprocesso de ensino apresentado. A metodologia visa uma redução
das faltas dos discentes, através do contato com os mesmos oudas faltas dos discentes, através do contato com os mesmos ou
com seus responsáveis, se menor, para compreensão da realcom seus responsáveis, se menor, para compreensão da real
situação.situação.

O projeto busca ainda proporcionar oportunidades deO projeto busca ainda proporcionar oportunidades de
desenvolvimento de práticas diferenciadas para o processo dedesenvolvimento de práticas diferenciadas para o processo de
ensino e aprendizagem e o acompanhamento dos discentes comensino e aprendizagem e o acompanhamento dos discentes com
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dificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência edificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência e
também discentes com progressão parcial. Neste sentido otambém discentes com progressão parcial. Neste sentido o
processo de metodologia visa diagnosticar quais são os pontosprocesso de metodologia visa diagnosticar quais são os pontos
fortes e fracos do curso técnico em marketing, através de diálogosfortes e fracos do curso técnico em marketing, através de diálogos
com discentes e docentes, apontando as situações problemas paracom discentes e docentes, apontando as situações problemas para
estudos e providências, visando manter o adequado andamentoestudos e providências, visando manter o adequado andamento
do curso, buscando como resultando a diminuição das perdasdo curso, buscando como resultando a diminuição das perdas
discentes.discentes.

O projeto inicia-se no dia 06 de fevereiro de 2018, através daO projeto inicia-se no dia 06 de fevereiro de 2018, através da
primeira reunião de planejamento e será desenvolvido durante oprimeira reunião de planejamento e será desenvolvido durante o
1º semestre letivo de 2018, passando por replanejamentos e1º semestre letivo de 2018, passando por replanejamentos e
ajustes em respeito às ocorrências e necessidades do cursoajustes em respeito às ocorrências e necessidades do curso
técnico em marketing.técnico em marketing.

RESULTADOS ESPERADOS:RESULTADOS ESPERADOS:

O projeto visa alcançar seus objetivos específicos, visto que osO projeto visa alcançar seus objetivos específicos, visto que os
mesmos conduzem ao atingimento do objetivo geral. Para issomesmos conduzem ao atingimento do objetivo geral. Para isso
esperam-se os seguintes resultados:esperam-se os seguintes resultados:

- Redução em 50% dos índices de perdas discentes;- Redução em 50% dos índices de perdas discentes;

- Aumento em 40% do número de alunos contratados em estágios- Aumento em 40% do número de alunos contratados em estágios
ou trabalhos celetistas;ou trabalhos celetistas;

- Inscrição de 6 trabalhos em eventos (FETEPS ou INOVA);- Inscrição de 6 trabalhos em eventos (FETEPS ou INOVA);

- Diminuição do número de faltas injustificadas dos discentes;- Diminuição do número de faltas injustificadas dos discentes;

- Aumento do índice de aprovação na unidade de ensino com- Aumento do índice de aprovação na unidade de ensino com
formação de profissionais qualificados;formação de profissionais qualificados;

- Aumento do nível de satisfação das atividades extras (palestras,- Aumento do nível de satisfação das atividades extras (palestras,
visitas técnicas, simpósios);visitas técnicas, simpósios);
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