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APRESENTAÇÃO: O Plano Plurianual de Gestão é documento norteador e fundante da organização,APRESENTAÇÃO: O Plano Plurianual de Gestão é documento norteador e fundante da organização,
da gestão e do trabalho pedagógico de uma Unidade Escolar. Construído de forma coletiva, noda gestão e do trabalho pedagógico de uma Unidade Escolar. Construído de forma coletiva, no
Centro Paula Souza, tem como marcos legais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deCentro Paula Souza, tem como marcos legais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996, a Lei 10.496/1996 e o Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS. Delineia a1996, a Lei 10.496/1996 e o Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS. Delineia a
Proposta Político Pedagógica, os objetivos, as metas, as ações, o cronograma e as formas deProposta Político Pedagógica, os objetivos, as metas, as ações, o cronograma e as formas de
acompanhamento e avaliação das atividades previstas para o desenvolvimento do trabalhoacompanhamento e avaliação das atividades previstas para o desenvolvimento do trabalho
administrativo e pedagógico que a comunidade propõe para o período letivo de 2021 a 2025. Oadministrativo e pedagógico que a comunidade propõe para o período letivo de 2021 a 2025. O
Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento no mínimo, anual.Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento no mínimo, anual.
Como a educação é um processo dinâmico, esta atualização garante a atualização e o alinhamentoComo a educação é um processo dinâmico, esta atualização garante a atualização e o alinhamento
do trabalho para atendimento dos novos perfis de alunos das novas demandas, além da inserção dosdo trabalho para atendimento dos novos perfis de alunos das novas demandas, além da inserção dos
novos projetos e das constantes buscas de melhorias, reconstruindo as estratégias, realocandonovos projetos e das constantes buscas de melhorias, reconstruindo as estratégias, realocando
recursos e, oportuniza momento para a reflexão da comunidade escolar quanto à necessidade derecursos e, oportuniza momento para a reflexão da comunidade escolar quanto à necessidade de
mudanças, redefinições e ajustes. Para esta atualização, a coleta de dados e opiniões vem ocorrendomudanças, redefinições e ajustes. Para esta atualização, a coleta de dados e opiniões vem ocorrendo
desde a matrícula dos alunos e das primeiras reuniões de planejamento e pedagógica do início dodesde a matrícula dos alunos e das primeiras reuniões de planejamento e pedagógica do início do
ano letivo de 2021. Ainda, foram consultados os órgãos colegiados como o Grêmio Estudantil, oano letivo de 2021. Ainda, foram consultados os órgãos colegiados como o Grêmio Estudantil, o
Conselho de Escola e os Docentes e Servidores Administrativos por meio de formulário eletrônicoConselho de Escola e os Docentes e Servidores Administrativos por meio de formulário eletrônico
para que após as discussões, fossem registradas as ideias e sugestões para a construção destapara que após as discussões, fossem registradas as ideias e sugestões para a construção desta
atualização. Após este trabalho, uma equipe multidisciplinar atuou decisivamente para a elaboraçãoatualização. Após este trabalho, uma equipe multidisciplinar atuou decisivamente para a elaboração
deste Plano Escolar, como representantes da Comunidade Escolar, uma vez que é composta pordeste Plano Escolar, como representantes da Comunidade Escolar, uma vez que é composta por
membros da equipe de Direção, professores, funcionários, pais e alunos. A elaboração do Planomembros da equipe de Direção, professores, funcionários, pais e alunos. A elaboração do Plano
Escolar está fundamentada em princípios como a gestão democrática, com planejamento estratégicoEscolar está fundamentada em princípios como a gestão democrática, com planejamento estratégico
e participativo. A elaboração deste plano representa para a escola um momento de análise ee participativo. A elaboração deste plano representa para a escola um momento de análise e
reflexão do seu desempenho e, ao mesmo tempo, tem como finalidade o planejamento dereflexão do seu desempenho e, ao mesmo tempo, tem como finalidade o planejamento de
estratégias,objetivos, metas e atividades para o cumprimento da sua missão, para o atendimentoestratégias,objetivos, metas e atividades para o cumprimento da sua missão, para o atendimento
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das exigências e das expectativas estabelecidas pela Administração Central do CPS, bem como paradas exigências e das expectativas estabelecidas pela Administração Central do CPS, bem como para
o atendimento de uma formação de qualidade que atenda às necessidades e os anseios dao atendimento de uma formação de qualidade que atenda às necessidades e os anseios da
comunidade local, além da formação de recursos humanos que supram as demandas do mercado decomunidade local, além da formação de recursos humanos que supram as demandas do mercado de
trabalho regional. A análise de desempenho - de seus processos, seus resultados, suas relaçõestrabalho regional. A análise de desempenho - de seus processos, seus resultados, suas relações
internas e externas, seus valores e suas condições de funcionamento – é uma constante. A partirinternas e externas, seus valores e suas condições de funcionamento – é uma constante. A partir
dessa análise, projeta-se o percurso a ser percorrido e defini-se os resultados a serem alcançados edessa análise, projeta-se o percurso a ser percorrido e defini-se os resultados a serem alcançados e
quais estratégias devem ser adotadas para alcançarmos nossos objetivos, construindo um conjuntoquais estratégias devem ser adotadas para alcançarmos nossos objetivos, construindo um conjunto
de norteadores para as ações da unidade escolar. Decisões de mais complexidade são tomadas apósde norteadores para as ações da unidade escolar. Decisões de mais complexidade são tomadas após
consultas aos órgãos colegiados e assembleias com os docentes e alunos. Já as tomadas de decisõesconsultas aos órgãos colegiados e assembleias com os docentes e alunos. Já as tomadas de decisões
com menos impactos e que exigem menor debate e reflexão, são tomadas pelos integrantes dacom menos impactos e que exigem menor debate e reflexão, são tomadas pelos integrantes da
Direção da Escola e as respectivas coordenações. Como mencionado, o início das tratativas para aDireção da Escola e as respectivas coordenações. Como mencionado, o início das tratativas para a
atualização do Plano Plurianual de Gestão 2021 – 2025 ocorreu nas Reuniões Pedagógica e deatualização do Plano Plurianual de Gestão 2021 – 2025 ocorreu nas Reuniões Pedagógica e de
Planejamento que ocorreram no dia 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021. Nestas reuniões, diante daPlanejamento que ocorreram no dia 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021. Nestas reuniões, diante da
continuidade do cenário pandêmico e das aulas, inicialmente planejadas para ocorrerem de formacontinuidade do cenário pandêmico e das aulas, inicialmente planejadas para ocorrerem de forma
híbrida, foram abordados os desafios e os direcionamentos propostos pela Administração Central,híbrida, foram abordados os desafios e os direcionamentos propostos pela Administração Central,
face a necessidade de melhorar os índices de sucesso escolar, na identificação e suprimento dasface a necessidade de melhorar os índices de sucesso escolar, na identificação e suprimento das
lacunas de aprendizagem de todas turmas, anos e módulos, visto que no decorrer do ano de 2020, alacunas de aprendizagem de todas turmas, anos e módulos, visto que no decorrer do ano de 2020, a
evasão alcançou níveis elevados, sobretudo nos cursos técnicos ofertados no período noturno. Outroevasão alcançou níveis elevados, sobretudo nos cursos técnicos ofertados no período noturno. Outro
ponto também de preocupação e destaque é a necessidade de interação dos docentes e a criaçãoponto também de preocupação e destaque é a necessidade de interação dos docentes e a criação
de novas estratégias e uso de recursos pedagógicos diferenciados, na tentativa de proporcionarde novas estratégias e uso de recursos pedagógicos diferenciados, na tentativa de proporcionar
processos de ensino e aprendizagem efetivos por meio do ensino remoto emergencial e/ou híbridoprocessos de ensino e aprendizagem efetivos por meio do ensino remoto emergencial e/ou híbrido
que a pandemia nos impõe. Vale ressaltar que o CPS adotou desde o início da pandemia o uso dosque a pandemia nos impõe. Vale ressaltar que o CPS adotou desde o início da pandemia o uso dos
serviços oferecidos pela Microsoft, com destaque para a Microsoft Teams, que tem sido nossaserviços oferecidos pela Microsoft, com destaque para a Microsoft Teams, que tem sido nossa
verdadeira sala de aula virtual, para local de interação e realização dos processos de ensino everdadeira sala de aula virtual, para local de interação e realização dos processos de ensino e
aprendizagem. Aperfeiçoar o uso das ferramentas tecnológicas, também tem sido um temaaprendizagem. Aperfeiçoar o uso das ferramentas tecnológicas, também tem sido um tema
frequente nos debates e reflexões na Unidade Escolar. Como a permanência da situação pandêmicafrequente nos debates e reflexões na Unidade Escolar. Como a permanência da situação pandêmica
pode atravessar o ano, bem como os seus impactos na educação podem se prolongar, essencial sepode atravessar o ano, bem como os seus impactos na educação podem se prolongar, essencial se
faz que esta atualização preveja ações e metas de curto, médio e longo prazo contemplandofaz que esta atualização preveja ações e metas de curto, médio e longo prazo contemplando
reverter os impactos negativos da pandemia. Posteriormente, no decorrer dos meses de março, abrilreverter os impactos negativos da pandemia. Posteriormente, no decorrer dos meses de março, abril
e maio de 2021, foram realizadas reuniões com as representações de sala de todos os cursose maio de 2021, foram realizadas reuniões com as representações de sala de todos os cursos
ofertados pela Unidade Escolar e suas classes descentralizadas, com os pais dos alunosofertados pela Unidade Escolar e suas classes descentralizadas, com os pais dos alunos
ingressantes, com a nova Chapa do Grêmio Estudantil do ano de 2021, com o Conselho de Escolaingressantes, com a nova Chapa do Grêmio Estudantil do ano de 2021, com o Conselho de Escola
para o ano de 2021, com os membros da APM 2021 e todas as discussões e tratativas produzirampara o ano de 2021, com os membros da APM 2021 e todas as discussões e tratativas produziram
material registrado em atas e formulários eletrônicos, que trouxeram dados e reflexões quematerial registrado em atas e formulários eletrônicos, que trouxeram dados e reflexões que
apoiaram no delineamento deste documento e que levam então, à projeção das metas e dosapoiaram no delineamento deste documento e que levam então, à projeção das metas e dos
projetos que estão sendo desenvolvidos e atrelados às mesmas, proporcionando mensurar asprojetos que estão sendo desenvolvidos e atrelados às mesmas, proporcionando mensurar as
necessidades em manter, suprimir ou sugerir novas metas, considerando as prioridades, os pontosnecessidades em manter, suprimir ou sugerir novas metas, considerando as prioridades, os pontos
fortes, os fracos, as oportunidades e as ameaças que envolvem a unidade escolar e suas situações-fortes, os fracos, as oportunidades e as ameaças que envolvem a unidade escolar e suas situações-
problemas.problemas.
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LOCALIZAÇÃO e CONTATO: A Etec está localizada na Rua Virgilio Malta, nº 12 - 70, Bauru/SP, CEP:LOCALIZAÇÃO e CONTATO: A Etec está localizada na Rua Virgilio Malta, nº 12 - 70, Bauru/SP, CEP:
17015 – 220. A cidade de Bauru - SP, está localizada no Centro do Estado de São Paulo, a uma17015 – 220. A cidade de Bauru - SP, está localizada no Centro do Estado de São Paulo, a uma
distância de 350 Km da capital. Na cidade, a escola encontra-se a 500 metros de uma das principaisdistância de 350 Km da capital. Na cidade, a escola encontra-se a 500 metros de uma das principais
Avenidas do Centro da Cidade, Av. Rodrigues Alves e a 10 metros da Avenida Duque de Caxias, viasAvenidas do Centro da Cidade, Av. Rodrigues Alves e a 10 metros da Avenida Duque de Caxias, vias
por onde transita a maioria dos coletivos que percorre a cidade, o que facilita o acesso dos alunos àpor onde transita a maioria dos coletivos que percorre a cidade, o que facilita o acesso dos alunos à
Unidade Escolar. Os telefones para contato são: (14) 3234 - 4252 / 3223 – 2531. Com a pandemia osUnidade Escolar. Os telefones para contato são: (14) 3234 - 4252 / 3223 – 2531. Com a pandemia os
canais alternativos de divulgação de informações e contato foram intensificados em sua manutençãocanais alternativos de divulgação de informações e contato foram intensificados em sua manutenção
e acompanhamento, sendo o site da Escola, www.etecbauru.com.br, oe acompanhamento, sendo o site da Escola, www.etecbauru.com.br, o
email:contato@etecbauru.com.br, o instagram@etecbauru, o facebook etecbauru e paraemail:contato@etecbauru.com.br, o instagram@etecbauru, o facebook etecbauru e para
atendimento aos alunos e famílias, a APM adquiriu um número de telefone para atendimento doatendimento aos alunos e famílias, a APM adquiriu um número de telefone para atendimento do
Orientador Educacional, com o número 14-99833-7932. A Unidade Escolar iniciou suas atividades naOrientador Educacional, com o número 14-99833-7932. A Unidade Escolar iniciou suas atividades na
cidade de Bauru em fevereiro de 2006, como Classe Descentralizada da ETEC “Joaquim do Amaral”cidade de Bauru em fevereiro de 2006, como Classe Descentralizada da ETEC “Joaquim do Amaral”
de Jaú. De lá para cá, a expansão de atendimento foi uma constante na trajetória da Etec Bauru. Emde Jaú. De lá para cá, a expansão de atendimento foi uma constante na trajetória da Etec Bauru. Em
04 de Agosto de 2006, obteve sua emancipação, passando a ser ETEC “Rodrigues de Abreu”, pela04 de Agosto de 2006, obteve sua emancipação, passando a ser ETEC “Rodrigues de Abreu”, pela
tradição e renome que a antiga Escola possuía na cidade de Bauru, onde fomos instalados. Astradição e renome que a antiga Escola possuía na cidade de Bauru, onde fomos instalados. As
atividades foram iniciadas apenas com o Curso Técnico em Enfermagem, com duração de 24 meses.atividades foram iniciadas apenas com o Curso Técnico em Enfermagem, com duração de 24 meses.
No primeiro semestre de 2007, a Escola implantou o Curso Técnico em Administração e o CursoNo primeiro semestre de 2007, a Escola implantou o Curso Técnico em Administração e o Curso
Técnico em Logística, com duração de 18 meses cada. No ano de 2008 foi implantando o curso deTécnico em Logística, com duração de 18 meses cada. No ano de 2008 foi implantando o curso de
Ensino Médio Regular e no ano de 2011, os cursos integrados de Informática e Administração. NoEnsino Médio Regular e no ano de 2011, os cursos integrados de Informática e Administração. No
ano de 2009 foi implantada a parceria com a sala descentralizada na cidade de Agudos/SP, com osano de 2009 foi implantada a parceria com a sala descentralizada na cidade de Agudos/SP, com os
Cursos Técnico em Comércio e Técnico em Eletrotécnica. SALA DESCENTRALIZADA - AGUDOS .Cursos Técnico em Comércio e Técnico em Eletrotécnica. SALA DESCENTRALIZADA - AGUDOS .
Agudos é um município vizinho à cidade de Bauru, localizado a 330 quilômetros da capital, sendo oAgudos é um município vizinho à cidade de Bauru, localizado a 330 quilômetros da capital, sendo o
acesso principal pela Rodovia Marechal Rondon. O Município de Agudos tem sua economia apoiadaacesso principal pela Rodovia Marechal Rondon. O Município de Agudos tem sua economia apoiada
na agricultura e pecuária, mas algumas de suas indústrias são de destaque mundial como a Duratexna agricultura e pecuária, mas algumas de suas indústrias são de destaque mundial como a Duratex
e a Ambev. A indústria Duratex possui extensas reservas no município que são administradas pelae a Ambev. A indústria Duratex possui extensas reservas no município que são administradas pela
Duraflora. Através da divulgação dos cursos as empresas incentivam os seus colaboradores a fazerDuraflora. Através da divulgação dos cursos as empresas incentivam os seus colaboradores a fazer
um curso técnico, com isso, gera-se mais emprego com mão-de-obra especializada. Em 2011 oum curso técnico, com isso, gera-se mais emprego com mão-de-obra especializada. Em 2011 o
Curso de Eletrotécnica foi mantido e foram acrescentados os Cursos de Administração e Nutrição. NoCurso de Eletrotécnica foi mantido e foram acrescentados os Cursos de Administração e Nutrição. No
1º semestre de 2016 funcionaram duas turmas de Nutrição, duas turmas de Eletrotécnica e uma1º semestre de 2016 funcionaram duas turmas de Nutrição, duas turmas de Eletrotécnica e uma
turma de Logística. No 2º semestre de 2016, iniciou-se o curso técnico de Administração. No 1ºturma de Logística. No 2º semestre de 2016, iniciou-se o curso técnico de Administração. No 1º
semestre de 2017, funcionaram os cursos de Eletrotécnica, Nutrição e Dietética e Administração,semestre de 2017, funcionaram os cursos de Eletrotécnica, Nutrição e Dietética e Administração,
que atendem às necessidades de empresas locais e de toda a região. Em 2018 a Classeque atendem às necessidades de empresas locais e de toda a região. Em 2018 a Classe
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Descentralizada ofertou o Curso Técnico de Nutrição e Dietética e o Curso Técnico em Eletrotécnica,Descentralizada ofertou o Curso Técnico de Nutrição e Dietética e o Curso Técnico em Eletrotécnica,
mantendo a continuidade das turmas em 2019. No ano de 2020 a unidade atuou no primeiromantendo a continuidade das turmas em 2019. No ano de 2020 a unidade atuou no primeiro
semestre com o Curso Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Nutrição. As aulas presenciais foramsemestre com o Curso Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Nutrição. As aulas presenciais foram
suspensas, dando continuidade apenas pela plataforma Teams, o que fez com que o 4º módulo desuspensas, dando continuidade apenas pela plataforma Teams, o que fez com que o 4º módulo de
Técnico em Eletrotécnica não conseguisse ser concluído para a integralidade da turma, pois faltaramTécnico em Eletrotécnica não conseguisse ser concluído para a integralidade da turma, pois faltaram
aulas práticas. Foi aplicado o processo de Certificação de Atividades Laborais, restando paraaulas práticas. Foi aplicado o processo de Certificação de Atividades Laborais, restando para
conclusão em 2021, 14 alunos que ficaram com situação “em análise” de conclusão e até oconclusão em 2021, 14 alunos que ficaram com situação “em análise” de conclusão e até o
momento aguardam a possibilidade de retorno às aulas presenciais para finalização e certificação.momento aguardam a possibilidade de retorno às aulas presenciais para finalização e certificação.
Em 2021, a Sala Descentralizada está em atividade com o 3º Módulo do Cursos Técnico em Nutrição.Em 2021, a Sala Descentralizada está em atividade com o 3º Módulo do Cursos Técnico em Nutrição.
No ano de 2010, no 1º Semestre, foram iniciadas as atividades em parceria com a Secretaria daNo ano de 2010, no 1º Semestre, foram iniciadas as atividades em parceria com a Secretaria da
Educação para a implantação da EXTENSÃO EE ERNESTO MONTE, com uma turma de TransaçõesEducação para a implantação da EXTENSÃO EE ERNESTO MONTE, com uma turma de Transações
Imobiliárias e outra de Informática para Internet, na Escola Rodrigues de Abreu”, pois a EscolaImobiliárias e outra de Informática para Internet, na Escola Rodrigues de Abreu”, pois a Escola
Estadual “Ernesto Monte” encontrava-se em reforma. No 2º. Semestre de 2010 a reforma na EscolaEstadual “Ernesto Monte” encontrava-se em reforma. No 2º. Semestre de 2010 a reforma na Escola
Estadual “Ernesto Monte” foi concluída e iniciaram-se as atividades no prédio da Extensão. ForamEstadual “Ernesto Monte” foi concluída e iniciaram-se as atividades no prédio da Extensão. Foram
iniciadas as turmas de Técnico Jurídico, Técnico em Comércio e Técnico em Transações Imobiliárias.iniciadas as turmas de Técnico Jurídico, Técnico em Comércio e Técnico em Transações Imobiliárias.
Durante todo estes anos, a Extensão foi uma parceria muito favorável para a expansão dosDurante todo estes anos, a Extensão foi uma parceria muito favorável para a expansão dos
atendimentos na cidade de Bauru, considerando que a Etec Sede está com sua capacidade físicaatendimentos na cidade de Bauru, considerando que a Etec Sede está com sua capacidade física
totalmente utilizada pelos cursos que tradicionalmente oferta. Existe uma boa relação com a direçãototalmente utilizada pelos cursos que tradicionalmente oferta. Existe uma boa relação com a direção
da Escola Estadual que cedeu salas para a coordenação e para os professores. Também, os alunosda Escola Estadual que cedeu salas para a coordenação e para os professores. Também, os alunos
da ETEC usufruem da merenda da escola. No ano de 2012, no 2º Semestre, foram iniciadas asda ETEC usufruem da merenda da escola. No ano de 2012, no 2º Semestre, foram iniciadas as
atividades na SALA DESCENTRALIZADA – PIRATININGA EMEF PROFa. JACYRA MOTTA MENDES, umaatividades na SALA DESCENTRALIZADA – PIRATININGA EMEF PROFa. JACYRA MOTTA MENDES, uma
parceria entre a ETEC “Rodrigues de Abreu” e a prefeitura de Piratininga, município distante 338 Kmparceria entre a ETEC “Rodrigues de Abreu” e a prefeitura de Piratininga, município distante 338 Km
de São Paulo e 10 Km de Bauru. A primeira turma foi do Curso de Administração. No primeirode São Paulo e 10 Km de Bauru. A primeira turma foi do Curso de Administração. No primeiro
semestre de 2017, atuou com um primeiro módulo de Administração. Em 2018, o funcionamento dasemestre de 2017, atuou com um primeiro módulo de Administração. Em 2018, o funcionamento da
Unidade proporcionou continuidade do Curso Técnico em Administração. No segundo semestre deUnidade proporcionou continuidade do Curso Técnico em Administração. No segundo semestre de
2018 iniciou- se o curso Técnico em Recursos, que teve continuiade em 2019 e no segundo semestre2018 iniciou- se o curso Técnico em Recursos, que teve continuiade em 2019 e no segundo semestre
de 2020 , ofertou abertura de turma para o Curso Técnico em Administração. Em 2021, a Salade 2020 , ofertou abertura de turma para o Curso Técnico em Administração. Em 2021, a Sala
Descentralizada está em atividade com uma turma do Curso Técnico em Administração, com aulasDescentralizada está em atividade com uma turma do Curso Técnico em Administração, com aulas
ofertadas na modalidade do ensino remoto emergencial neste ano 1º Semestre de 2021. Em relaçãoofertadas na modalidade do ensino remoto emergencial neste ano 1º Semestre de 2021. Em relação
à ETEC SEDE, em 2018, a Etec implantou dois novos cursos, o Curso Técnico em Finanças e o cursoà ETEC SEDE, em 2018, a Etec implantou dois novos cursos, o Curso Técnico em Finanças e o curso
Ensino Médio integrado ao Técnico em Recursos Humanos, com seu plano de curso já de acordo comEnsino Médio integrado ao Técnico em Recursos Humanos, com seu plano de curso já de acordo com
a reestruturação da nova Base Nacional Comum. No ano de 2020, mesmo com a pandemia, o ano foia reestruturação da nova Base Nacional Comum. No ano de 2020, mesmo com a pandemia, o ano foi
de expansão de parcerias da Etec Rodrigues de Abreu, que ofertou as seguintes Habilitaçõesde expansão de parcerias da Etec Rodrigues de Abreu, que ofertou as seguintes Habilitações
Profissionais: Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em AdministraçãoProfissionais: Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Administração
(Classe Descentralizada de Piratininga), Técnico em Serviços Jurídicos, Técnico em Serviços Públicos,(Classe Descentralizada de Piratininga), Técnico em Serviços Jurídicos, Técnico em Serviços Públicos,
Técnico em Transações Imobiliárias, Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico emTécnico em Transações Imobiliárias, Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em
Serviços Jurídicos- NovoTec, Técnico em Administração, Técnico Enfermagem, Técnico emServiços Jurídicos- NovoTec, Técnico em Administração, Técnico Enfermagem, Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, EnsinoDesenvolvimento de Sistemas, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, Ensino
Médio Regular, Administração Integrado ao Ensino Médio, Desenvolvimento de Sistemas IntegradoMédio Regular, Administração Integrado ao Ensino Médio, Desenvolvimento de Sistemas Integrado
ao Ensino Médio, Informática Integrado ao Ensino Médio, Ensino Médio com Habilitação Profissionalao Ensino Médio, Informática Integrado ao Ensino Médio, Ensino Médio com Habilitação Profissional
de Técnico em Recursos Humanos- MTec, Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico emde Técnico em Recursos Humanos- MTec, Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em
Logística- NovoTec Parceria com a Secretaria Estadual de Educação E.E.Dr. Luiz Zuiani Ensino MédioLogística- NovoTec Parceria com a Secretaria Estadual de Educação E.E.Dr. Luiz Zuiani Ensino Médio
com Habilitação Profissional de Técnico em Administração Ensino Médio com Habilitação Profissionalcom Habilitação Profissional de Técnico em Administração Ensino Médio com Habilitação Profissional
de Técnico em Informática para Internet E.E. Tangarás Ensino Médio com Habilitação Profissional dede Técnico em Informática para Internet E.E. Tangarás Ensino Médio com Habilitação Profissional de
Técnico em Administração A escola possui hoje uma Extensão que funciona na EE “Ernesto Monte”,Técnico em Administração A escola possui hoje uma Extensão que funciona na EE “Ernesto Monte”,
e classes descentralizadas nos municípios de Agudos e Piratininga. OFERTA DE CURSOS EM 2021: Noe classes descentralizadas nos municípios de Agudos e Piratininga. OFERTA DE CURSOS EM 2021: No
ano de 2021, a Etec tem novas alterações e ampliações em suas ofertas, considerando aano de 2021, a Etec tem novas alterações e ampliações em suas ofertas, considerando a
necessidade da adequação da oferta dos ensinos médios à reforma da Base Nacional Comumnecessidade da adequação da oferta dos ensinos médios à reforma da Base Nacional Comum
Curricular e dos novos formatos de ensino médio. Assim, a oferta está composta da seguinte forma:Curricular e dos novos formatos de ensino médio. Assim, a oferta está composta da seguinte forma:
Na ETEC SEDE: ensino médio regular , salas em continuidade, no período da manhã e da tarde; novoNa ETEC SEDE: ensino médio regular , salas em continuidade, no período da manhã e da tarde; novo
ensino médio com itinerário formativo na áreas de linguagens e ciências sociais , no período daensino médio com itinerário formativo na áreas de linguagens e ciências sociais , no período da
manhã, ensino médio integrado ao técnico em administração e ensino médio integrado ao técnicomanhã, ensino médio integrado ao técnico em administração e ensino médio integrado ao técnico
em desenvolvimento de sistemas, ofertados na modalidade integral; ensino médio integrado aoem desenvolvimento de sistemas, ofertados na modalidade integral; ensino médio integrado ao
técnico em logística (Novotec) e ensino médio integrado ao técnico em serviços jurídicos (Novotec),técnico em logística (Novotec) e ensino médio integrado ao técnico em serviços jurídicos (Novotec),
ofertados no período da tarde; Técnico em Enfermagem, com 4 módulos intercaladas as turmasofertados no período da tarde; Técnico em Enfermagem, com 4 módulos intercaladas as turmas
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entre os períodos da manhã e da tarde. No período noturno, o Técnico em Administração, o Técnicoentre os períodos da manhã e da tarde. No período noturno, o Técnico em Administração, o Técnico
em Segurança do Trabalho, o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Logística,em Segurança do Trabalho, o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Logística,
Técnico em Recursos Humanos, todos ofertados em 3 módulos. Na Extensão Ernesto Monte sãoTécnico em Recursos Humanos, todos ofertados em 3 módulos. Na Extensão Ernesto Monte são
ofertados no período noturno, o Cursos Técnico em Transações Imobiliárias com uma turma emofertados no período noturno, o Cursos Técnico em Transações Imobiliárias com uma turma em
continuidade, o Técnico em Serviços Jurídicos e o Técnico em Serviços Públicos, com uma turma emcontinuidade, o Técnico em Serviços Jurídicos e o Técnico em Serviços Públicos, com uma turma em
continuidade. No período da tarde, está em andamento uma turma de Ensino Médio Integrado aocontinuidade. No período da tarde, está em andamento uma turma de Ensino Médio Integrado ao
Técnico em Serviços Jurídicos, na modalidade Novotec. Na Sala Descentralizada de Agudos, está emTécnico em Serviços Jurídicos, na modalidade Novotec. Na Sala Descentralizada de Agudos, está em
continuidade a turma de Técnico em Nutriçao. Na Sala Descentralizada de Piratininga está emcontinuidade a turma de Técnico em Nutriçao. Na Sala Descentralizada de Piratininga está em
continuidade a turma de Técnico em Administração. A Etec Rodrigues de Abreu também mantém econtinuidade a turma de Técnico em Administração. A Etec Rodrigues de Abreu também mantém e
neste ano ampliou as parcerias com a SEDUC, ofertando os seguintes cursos, na modalidadeneste ano ampliou as parcerias com a SEDUC, ofertando os seguintes cursos, na modalidade
NOVOTEC: Na E.E. Dr. Luiz Zuiani o ensino médio integrado ao Técnico em Administração, o ensinoNOVOTEC: Na E.E. Dr. Luiz Zuiani o ensino médio integrado ao Técnico em Administração, o ensino
médio integrado ao Técnico em Informática para Internet e o ensino médio integrado Técnico emmédio integrado ao Técnico em Informática para Internet e o ensino médio integrado Técnico em
Recursos Humanos. Na E. E. Ernesto Monte, o ensino médio integrado ao Técnico em InformáticaRecursos Humanos. Na E. E. Ernesto Monte, o ensino médio integrado ao Técnico em Informática
para Internet e o ensino médio integrado ao Técnico em Administração. Na E. E. Tangarás, o ensinopara Internet e o ensino médio integrado ao Técnico em Administração. Na E. E. Tangarás, o ensino
médio integrado ao Técnico em Administração. Importante ressaltar que em todas as extensões,médio integrado ao Técnico em Administração. Importante ressaltar que em todas as extensões,
salas descentralizadas e parcerias, as aulas de titularidade dos docentes da Etec estão sendosalas descentralizadas e parcerias, as aulas de titularidade dos docentes da Etec estão sendo
ofertadas pela plataforma Teams e há um acompanhamento e suporte de um Coordenadorofertadas pela plataforma Teams e há um acompanhamento e suporte de um Coordenador
específico para cada curso. Importante ressaltar que em todas as extensões, salas descentralizadasespecífico para cada curso. Importante ressaltar que em todas as extensões, salas descentralizadas
e parcerias, as aulas de titularidade dos docentes da Etec estão sendo ofertadas pela plataformae parcerias, as aulas de titularidade dos docentes da Etec estão sendo ofertadas pela plataforma
Teams e há um acompanhamento e suporte de um Coordenador específico para cada curso.Teams e há um acompanhamento e suporte de um Coordenador específico para cada curso.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
ANA CARLA FERNANDES CACEREANA CARLA FERNANDES CACERE

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

SILVIASILVIA
CRISTIANECRISTIANE
MARANGONIMARANGONI

RepresentanteRepresentante
de Órgão dede Órgão de
ClasseClasse

FABERSONFABERSON
AUGUSTOAUGUSTO
FERRASIFERRASI

RepresentanteRepresentante
de Empresáriosde Empresários
Vinculado a umVinculado a um
cursocurso

ELIANAELIANA
MADEIRA LIMAMADEIRA LIMA

RepresentanteRepresentante
das Diretoriasdas Diretorias
de Serviços ede Serviços e
RelaçõesRelações
InstitucionaisInstitucionais

JOAO CARLOSJOAO CARLOS
TASCINTASCIN

RepresentanteRepresentante
do Poder Públicodo Poder Público
Municipal.Municipal.

FABIANAFABIANA
APARECIDAAPARECIDA
MENEGAZZOMENEGAZZO
CORDEIROCORDEIRO

RepresentanteRepresentante
das Instituiçõesdas Instituições
AuxiliaresAuxiliares

CARLOSCARLOS
DOUGLAS DADOUGLAS DA
SILVA FUNCHALSILVA FUNCHAL

Pai de alunoPai de aluno

ROBERTAROBERTA
RIBEIRO SOARESRIBEIRO SOARES
MOURA PADOANMOURA PADOAN

RepresentanteRepresentante
dos Professoresdos Professores
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DAVIDDAVID
GONÇALVESGONÇALVES
JUNIORJUNIOR

Aluno egressoAluno egresso
atuante em suaatuante em sua
área deárea de
formaçãoformação
técnicatécnica

REGIANE DOSREGIANE DOS
SANTOSSANTOS
CLEMENTECLEMENTE
VALERIANOVALERIANO

AlunoAluno

CESAR NEVESCESAR NEVES
ORTIZORTIZ

Servidor TécnicoServidor Técnico
AdministrativoAdministrativo

ANTONIOANTONIO
MONTEIRO DAMONTEIRO DA
SILVASILVA

RepresentanteRepresentante
de Entidadede Entidade
AssistencialAssistencial

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

JOAO RICARDOJOAO RICARDO
ANDREOANDREO

OrientadorOrientador
EducacionalEducacional

EOLIMAREOLIMAR
VICTORIA DAVICTORIA DA
SILVASILVA

Auxiliar DocenteAuxiliar Docente

ELIETE REGINAELIETE REGINA
DE SOUZADE SOUZA

DiretoraDiretora
ServiçosServiços
AdministrativaAdministrativa

OLIVER MARCOSOLIVER MARCOS
NETTONETTO

CoordenadorCoordenador
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
AgudosAgudos

FERNANDOFERNANDO
HENRIQUEHENRIQUE
RODRIGUES DERODRIGUES DE
CAMPOSCAMPOS

CoordenadorCoordenador
Curso TécnicoCurso Técnico
de Logística ede Logística e
RecursosRecursos
HumanosHumanos

SAMUELSAMUEL
OGASAWARAOGASAWARA
GARCIAGARCIA

Diretor ServiçosDiretor Serviços
AcadêmicosAcadêmicos

GERMANO DEGERMANO DE
JESUS TOBIASJESUS TOBIAS

CoordenadorCoordenador
Curso NovotecCurso Novotec
IntegradoIntegrado
ServiçosServiços
JurídicosJurídicos

OZIASOZIAS
MARCILIANOMARCILIANO
GALVAOGALVAO

CoordenadorCoordenador
Cursos NovotecCursos Novotec
Hibrido deHibrido de
AdministraçãoAdministração
(EE Jardim(EE Jardim
Tangarás) eTangarás) e
RecursosRecursos
Humanos (EEHumanos (EE
LuizLuiz

LUCIANOLUCIANO
FERREIRAFERREIRA

CoordenadorCoordenador
Curso TécnicoCurso Técnico
AdministraçãoAdministração
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MICHELLEMICHELLE
BEATRIZ GODOYBEATRIZ GODOY
SANTOS DESANTOS DE
MATTOSMATTOS

CoordenadoraCoordenadora
Cursos NovotecCursos Novotec
Hibrido deHibrido de
Administração eAdministração e
Informática paraInformática para
Internet (EEInternet (EE
Ernesto Monte)Ernesto Monte)

GLAUCIAGLAUCIA
FERNANDAFERNANDA
CANELA LOSILACANELA LOSILA

CoordenadoraCoordenadora
Cursos GestãoCursos Gestão
da Extensãoda Extensão
Ernesto MonteErnesto Monte

PAULA VILANIPAULA VILANI
DA SILVADA SILVA
ADDADADDAD

CoordenadoraCoordenadora
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
PiratiningaPiratininga

MAIRA RAMOSMAIRA RAMOS
TOSONITOSONI

CoordenadoraCoordenadora
Curso TécnicoCurso Técnico
de Segurança dode Segurança do
TrabalhoTrabalho

VANDERLEIAVANDERLEIA
VALERIA DEVALERIA DE
MELOMELO

CoordenadoraCoordenadora
Etim deEtim de
Administração eAdministração e
Novotec deNovotec de
Logística eLogística e
ServiçosServiços
JurídicosJurídicos

MARCELO JOSEMARCELO JOSE
STORIONSTORION

CoordenadorCoordenador
Etim de DesenvEtim de Desenv
olvimento deolvimento de
Sistemas eSistemas e
Ensino MédioEnsino Médio

JEFFERSONJEFFERSON
ROGERROGER
MOREIRAMOREIRA

CoordenadorCoordenador
Cursos NovotecCursos Novotec
Hibrido deHibrido de
Administração eAdministração e
Informática paraInformática para
Internet (EE LuizInternet (EE Luiz
Zuiani)Zuiani)

MILENAMILENA
AGOSTINHOAGOSTINHO
TUNESTUNES

CoordenadoraCoordenadora
Curso TécnicoCurso Técnico
de Enfermagemde Enfermagem

Legenda das etapasLegenda das etapas
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 / Projetos

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA GESTÃO 2021/2022 DA ETEC RODRIGUES DE ABREU. REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA GESTÃO 2021/2022 DA ETEC RODRIGUES DE ABREU. 

Em 15/06/2021 reuniram-se via plataforma Teams os membros do Conselho de Escola. A DiretoraEm 15/06/2021 reuniram-se via plataforma Teams os membros do Conselho de Escola. A Diretora
abriu os trabalhos, agradecendo a presença dos presentes. A Diretora expôs a pauta do dia queabriu os trabalhos, agradecendo a presença dos presentes. A Diretora expôs a pauta do dia que
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composta por dois assuntos, sendo a aprovação do PPG 2021-2025 e a aprovação do Curso AMS emcomposta por dois assuntos, sendo a aprovação do PPG 2021-2025 e a aprovação do Curso AMS em
parceria com a FATEC de Bauru. Iniciou tratando o PPG, explicando a finalidade do PPG e comoparceria com a FATEC de Bauru. Iniciou tratando o PPG, explicando a finalidade do PPG e como
funciona o processo de atualização anual do documento. Explicou sobre as tratativas defunciona o processo de atualização anual do documento. Explicou sobre as tratativas de
levantamento e coleta de informações e opiniões sobre as informações atualizadas, que neste ano,levantamento e coleta de informações e opiniões sobre as informações atualizadas, que neste ano,
ocorreu nas reuniões e por meio de um forms disponibilizado para o Conselho de Escola, Docentes eocorreu nas reuniões e por meio de um forms disponibilizado para o Conselho de Escola, Docentes e
Funcionários, entre maio e junho. Explicou ainda a estrutura do documento e fez a leitura para queFuncionários, entre maio e junho. Explicou ainda a estrutura do documento e fez a leitura para que
os participantes da reunião tomassem ciência do teor. Terminada as explicações, abriu a palavra eos participantes da reunião tomassem ciência do teor. Terminada as explicações, abriu a palavra e
solicitou que os participantes se manifestassem pelo chat, escrevendo se concordavam com o teorsolicitou que os participantes se manifestassem pelo chat, escrevendo se concordavam com o teor
do documento e o aprovavam. Algumas perguntas foram feitas, a membro Fabiana Ap. Menegazzodo documento e o aprovavam. Algumas perguntas foram feitas, a membro Fabiana Ap. Menegazzo
Cordeiro, reforçou que o documento representa as maiores preocupações e anseios da comunidadeCordeiro, reforçou que o documento representa as maiores preocupações e anseios da comunidade
escolar no momento e que principalmente as metas, foram construídas com base nas contribuiçõesescolar no momento e que principalmente as metas, foram construídas com base nas contribuições
ocorridas por meio do formulário disponibilizado. Os participantes se manifestaram por escrito peloocorridas por meio do formulário disponibilizado. Os participantes se manifestaram por escrito pelo
chat, tendo unanimidade na aprovação do PPG 2021-2025. Em seguida, passou-se a tratar sobre achat, tendo unanimidade na aprovação do PPG 2021-2025. Em seguida, passou-se a tratar sobre a
apresentação e aprovação do Curso AMS, destacando que o curso é citado no PPG comoapresentação e aprovação do Curso AMS, destacando que o curso é citado no PPG como
oportunidade para implementar novas ofertas na Unidade Escolar, superando o problema de nãooportunidade para implementar novas ofertas na Unidade Escolar, superando o problema de não
termos o espaço físico, considerando que pela parceria, as aulas ocorrerão no prédio da FATEC.termos o espaço físico, considerando que pela parceria, as aulas ocorrerão no prédio da FATEC.
Explicou que a nova modalidade AMS, (Articulação da Formação Profissional Média e Superior), éExplicou que a nova modalidade AMS, (Articulação da Formação Profissional Média e Superior), é
uma parceria da ETEC com a FATEC para oferecimento do ensino médio, integrado ao curso técnicouma parceria da ETEC com a FATEC para oferecimento do ensino médio, integrado ao curso técnico
em Desenvolvimento de Sistemas e ensino superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aem Desenvolvimento de Sistemas e ensino superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A
Diretora explicou que vem participando de reuniões juntamente com o Diretor da FATEC e aDiretora explicou que vem participando de reuniões juntamente com o Diretor da FATEC e a
Administração Central no intuito desta implantação para o ano de 2022. Os alunos ingressam peloAdministração Central no intuito desta implantação para o ano de 2022. Os alunos ingressam pelo
Vestibulinho na ETEC e já tem garantidos o ingresso para a FATEC para a formação superior. AbertoVestibulinho na ETEC e já tem garantidos o ingresso para a FATEC para a formação superior. Aberto
momento para dúvidas e manifestações, os docentes se manifestaram considerando ser uma ótimamomento para dúvidas e manifestações, os docentes se manifestaram considerando ser uma ótima
oportunidade para a ETEC e FATEC em ter um novo curso a ser ofertado, bem como para os alunos,oportunidade para a ETEC e FATEC em ter um novo curso a ser ofertado, bem como para os alunos,
considerando a alta demanda de profissionais na área de TI. A ATA também participou enfatizando aconsiderando a alta demanda de profissionais na área de TI. A ATA também participou enfatizando a
carga horária de estágio de 200 horas durante o curso, que também traz experiência e vivência paracarga horária de estágio de 200 horas durante o curso, que também traz experiência e vivência para
o aluno no mercado de trabalho, além de abrir portas para efetivação da empregabilidade. Nao aluno no mercado de trabalho, além de abrir portas para efetivação da empregabilidade. Na
sequência, solicitou que os participantes se manifestassem por escrito no chat a respeito dasequência, solicitou que os participantes se manifestassem por escrito no chat a respeito da
concordância com a aprovação do curso AMS. Por unanimidade os participantes se manifestaramconcordância com a aprovação do curso AMS. Por unanimidade os participantes se manifestaram
pela aprovação do curso. Nada mais havendo para ser tratado, a Diretora agradeceu a presença depela aprovação do curso. Nada mais havendo para ser tratado, a Diretora agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. Eu Fabiana Aparecida Menegazzo Cordeiro, na função de Secretária,todos e encerrou a reunião. Eu Fabiana Aparecida Menegazzo Cordeiro, na função de Secretária,
lavrei esta ata que segue assinada pelos presentes nesta reunião, conforme a lista baixada dalavrei esta ata que segue assinada pelos presentes nesta reunião, conforme a lista baixada da
plataforma Teams que segue anexa, sendo os seguintes membros : a Diretora Ana Carla Fernandesplataforma Teams que segue anexa, sendo os seguintes membros : a Diretora Ana Carla Fernandes
Cácere, a ATA Eliana Madeira Lima, Coordenadora Pedagógica Fabiana Ap. Menegazzo Cordeiro, osCácere, a ATA Eliana Madeira Lima, Coordenadora Pedagógica Fabiana Ap. Menegazzo Cordeiro, os
professores Antônio Monteiro da Silva, Roberta Ribeiro Soares Moura Padoan, Silvia Cristianeprofessores Antônio Monteiro da Silva, Roberta Ribeiro Soares Moura Padoan, Silvia Cristiane
Marangoni, João Carlos Tascin, o ex-aluno David Gonçalves Junior e o pai de aluno Carlos HenriqueMarangoni, João Carlos Tascin, o ex-aluno David Gonçalves Junior e o pai de aluno Carlos Henrique
Zanini Funchal. Zanini Funchal. 

LISTA DE PRESENÇA: 15/06/2021LISTA DE PRESENÇA: 15/06/2021
ANTONIO MONTEIRO DA SILVAANTONIO MONTEIRO DA SILVA PRESENTEPRESENTE
SILVIA CRISTIANE MARANGONISILVIA CRISTIANE MARANGONI PRESENTEPRESENTE
ANA CARLA FERNANDES CÁCEREANA CARLA FERNANDES CÁCERE PRESENTEPRESENTE
ELIANA MADEIRA LIMAELIANA MADEIRA LIMA PRESENTEPRESENTE
JOAO CARLOS TASCINJOAO CARLOS TASCIN PRESENTEPRESENTE
DAVID GONÇALVES JUNIORDAVID GONÇALVES JUNIOR PRESENTEPRESENTE
CARLOS HENRIQUE ZANINI FUNCHALCARLOS HENRIQUE ZANINI FUNCHAL PRESENTEPRESENTE
ROBERTA RIBEIRO SOARES MOURA PADOAN ROBERTA RIBEIRO SOARES MOURA PADOAN PRESENTEPRESENTE
FABIANA APARECIDA MENEGAZZO CORDEIROFABIANA APARECIDA MENEGAZZO CORDEIRO PRESENTEPRESENTE

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
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TécnicoTécnico
  

Curso TécnicoIntegrado ao Ensino Médio (ETIM) - AdministraçãoCurso TécnicoIntegrado ao Ensino Médio (ETIM) - Administração

São compostos de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente às ocupaçõesSão compostos de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente às ocupações
identificadas no mercado de trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma deidentificadas no mercado de trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma de
técnico que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de prosseguir os estudos notécnico que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de prosseguir os estudos no
nível da educação superior.Como funcionam as organizações, desde empresas privadas até ONGs,nível da educação superior.Como funcionam as organizações, desde empresas privadas até ONGs,
passando por órgãos públicos, comércio e indústria. O estudante vai precisar de conhecimentos depassando por órgãos públicos, comércio e indústria. O estudante vai precisar de conhecimentos de
língua portuguesa, matemática, história e geografia para compreender os principais assuntos dolíngua portuguesa, matemática, história e geografia para compreender os principais assuntos do
curso, como história da administração, evolução das organizações ao longo do tempo, contabilidade,curso, como história da administração, evolução das organizações ao longo do tempo, contabilidade,
leis que regulam o funcionamento das empresas e redação de documentos. O aluno vai aprenderleis que regulam o funcionamento das empresas e redação de documentos. O aluno vai aprender
ainda a analisar as chances de um negócio ou produto ser bem-sucedido e o comportamento doainda a analisar as chances de um negócio ou produto ser bem-sucedido e o comportamento do
consumidor. Estudará também técnicas de atendimento ao cliente, empreendedorismo (iniciativasconsumidor. Estudará também técnicas de atendimento ao cliente, empreendedorismo (iniciativas
para realizar novos negócios) e como uma organização planeja alcançar seus objetivos e define suaspara realizar novos negócios) e como uma organização planeja alcançar seus objetivos e define suas
metas para o futuro.metas para o futuro.

Curso TécnicoIntegrado ao Ensino Médio (ETIM) - Desenvolvimento de SistemasCurso TécnicoIntegrado ao Ensino Médio (ETIM) - Desenvolvimento de Sistemas

São compostos de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente às ocupaçõesSão compostos de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente às ocupações
identificadas no mercado de trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma deidentificadas no mercado de trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma de
técnico que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de prosseguir os estudos notécnico que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de prosseguir os estudos no
nível da educação superior.É o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta,nível da educação superior.É o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta,
realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagensrealiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens
de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.

Novotec Integrado - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em LogísticaNovotec Integrado - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em Logística

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (tarde). A grade curricular mesclaÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (tarde). A grade curricular mescla
disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico emdisciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico em
Logística.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá o diploma deLogística.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá o diploma de
Técnico em Logística, que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de prosseguir osTécnico em Logística, que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de prosseguir os
estudos no nível da Educação Superior.estudos no nível da Educação Superior.

Novotec Integrado - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em Serviços JurídicosNovotec Integrado - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em Serviços Jurídicos

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (tarde). A grade curricular mesclaÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (tarde). A grade curricular mescla
disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico emdisciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico em
Serviços Jurídicos.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá oServiços Jurídicos.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá o
diploma de Técnico em Serviços Jurídicos, que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissionaldiploma de Técnico em Serviços Jurídicos, que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional
e de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.e de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.

Novotec Integrado Híbrido - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em AdministraçãoNovotec Integrado Híbrido - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em Administração
(PARCERIA SEDUC)(PARCERIA SEDUC)

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã ou tarde). A grade curricularÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã ou tarde). A grade curricular
mescla disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnicomescla disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico
em Administração.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá oem Administração.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá o
diploma de Técnico em Administração, que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional ediploma de Técnico em Administração, que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e
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de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.

Novotec Integrado Híbrido - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em InformáticaNovotec Integrado Híbrido - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em Informática
para Internet (PARCERIA SEDUC)para Internet (PARCERIA SEDUC)

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã ou tarde). A grade curricularÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã ou tarde). A grade curricular
mescla disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnicomescla disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico
em Informática para Internet.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio eem Informática para Internet.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e
obterá o diploma de Técnico em Informática para Internet, que lhe dará o direito de exercer aobterá o diploma de Técnico em Informática para Internet, que lhe dará o direito de exercer a
habilitação profissional e de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.habilitação profissional e de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.

Novotec Integrado Híbrido - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em RecursosNovotec Integrado Híbrido - Habilitação Técnica Profissional deTécnico em Recursos
Humanos (PARCERIA SEDUC)Humanos (PARCERIA SEDUC)

É composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã ou tarde). A grade curricularÉ composto por três séries anuais, com aulas em meio período (manhã ou tarde). A grade curricular
mescla disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnicomescla disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio com componentes do Ensino Técnico
em Recursos Humanos.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá oem Recursos Humanos.Ao completar as três séries, o aluno terá concluído o Ensino Médio e obterá o
diploma de Técnico em Recursos Humanos, que lhe dará o direito de exercer a habilitaçãodiploma de Técnico em Recursos Humanos, que lhe dará o direito de exercer a habilitação
profissional e de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.profissional e de prosseguir os estudos no nível da Educação Superior.

  

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 22 5858

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Logística - MTecLogística - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3535

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)

IntegralIntegral 11 3434

11 InformáticaInformática NoiteNoite 11 2929
11 Ensino Médio -Ensino Médio -

Linguagens,Linguagens,
Ciências Humanas eCiências Humanas e
SociaisSociais

ManhãManhã 11 3333

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2727
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 4040

11 Ensino MédioEnsino Médio TardeTarde 11 3030
11 Serviços JurídicosServiços Jurídicos NoiteNoite 11 1515
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 4040
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11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)

IntegralIntegral 11 4040

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 11 2020

11 EnfermagemEnfermagem ManhãManhã 11 2727
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 3737

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 2727
11 TransaçõesTransações

ImobiliáriasImobiliárias
NoiteNoite 11 1818

11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 3535
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 3030

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2626
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 11 2424

11 EnfermagemEnfermagem TardeTarde 11 2323
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 2020

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 1515
11 Serviços JurídicosServiços Jurídicos NoiteNoite 11 1010
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 22 3838
11 Serviços JurídicosServiços Jurídicos NoiteNoite 11 2020
11 EnfermagemEnfermagem TardeTarde 11 2424
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 3333
11 EnfermagemEnfermagem ManhãManhã 11 3333
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Logística - MTecLogística - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3939

11 Serviços PúblicosServiços Públicos NoiteNoite 11 1212
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 11 1313

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)

IntegralIntegral 11 3232

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -
MTec (Novotec)MTec (Novotec)

TardeTarde 11 3636

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Serviços Jurídicos -Serviços Jurídicos -
MTec (Novotec)MTec (Novotec)

TardeTarde 11 3232

11 Nutrição e DietéticaNutrição e Dietética NoiteNoite 11 99
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -

ManhãManhã 22 7070
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MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Informática paraInformática para
Internet - MTecInternet - MTec
(Novotec/Hí(Novotec/Hí

ManhãManhã 22 6262

11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 3939
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

TardeTarde 11 2929

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Informática paraInformática para
Internet - MTecInternet - MTec
(Novotec/Hí(Novotec/Hí

ManhãManhã 11 3333

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Recursos HumanosRecursos Humanos
- MTec- MTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 11 2828

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização Agudos / SP (135.1)Agudos / SP (135.1)
CoordenadorCoordenador Oliver Marcos NettoOliver Marcos Netto
ParceriasParcerias A Classe Descentralizada Rodrigues de Abreu,A Classe Descentralizada Rodrigues de Abreu,

teve o seu início em Agosto de 2009, na cidade deteve o seu início em Agosto de 2009, na cidade de
Agudos, em Parceria da Prefeitura Municipal, naAgudos, em Parceria da Prefeitura Municipal, na
qual é um município brasileiro localizado noqual é um município brasileiro localizado no
centro-oeste do estado de São Paulo, a 330centro-oeste do estado de São Paulo, a 330
metros da capital, cujo território é de 966,160 Km²metros da capital, cujo território é de 966,160 Km²
onde vivem uma população estimada de 38 milonde vivem uma população estimada de 38 mil
habitantes. Agudos posiciona-se paralelamente àhabitantes. Agudos posiciona-se paralelamente à
Rodovia Marechal Rondon e proporciona fácilRodovia Marechal Rondon e proporciona fácil
comunicação com São Paulo, através dacomunicação com São Paulo, através da
interligação com a Rodovia Castelo Branca. Estáinterligação com a Rodovia Castelo Branca. Está
há 15 km do aeroporto de Bauru e a menos de 40há 15 km do aeroporto de Bauru e a menos de 40
km do Posto Intermodal da Hidrovia Tietê Paraná,km do Posto Intermodal da Hidrovia Tietê Paraná,
via de acesso ao Mercosul. Além disso, ovia de acesso ao Mercosul. Além disso, o
Município é servido pelos trilhos da Ferroban,Município é servido pelos trilhos da Ferroban,
localizando-se assim no centro de umlocalizando-se assim no centro de um
entroncamento rodoferroviário. Destaca-se comoentroncamento rodoferroviário. Destaca-se como
um dos municípios de São Paulo, em plenoum dos municípios de São Paulo, em pleno
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desenvolvimento. Em um raio de 400 kmdesenvolvimento. Em um raio de 400 km
concentra-se 60% do PIB do país. Agudos tem suaconcentra-se 60% do PIB do país. Agudos tem sua
economia baseada na agricultura e pecuária,economia baseada na agricultura e pecuária,
tendo também algumas indústrias de destaquetendo também algumas indústrias de destaque
mundial como a Duratex e a Ambev. Destaca-semundial como a Duratex e a Ambev. Destaca-se
também a produção de madeira. A indústriatambém a produção de madeira. A indústria
Duratex possui extensas reservas no municípioDuratex possui extensas reservas no município
que são administradas pela Duraflora. Vizinho dosque são administradas pela Duraflora. Vizinho dos
municípios de Borebi, Piratininga e Paulistânia,municípios de Borebi, Piratininga e Paulistânia,
Agudos se situa a 19 km a Sul-Leste de Bauru aAgudos se situa a 19 km a Sul-Leste de Bauru a
maior cidade nos arredores. O prefeito de Agudosmaior cidade nos arredores. O prefeito de Agudos
se chama Altair Francisco da Silva. A Classese chama Altair Francisco da Silva. A Classe
Descentralizada procura fornecer a todosDescentralizada procura fornecer a todos
igualmente, com a finalidade de ampliar aigualmente, com a finalidade de ampliar a
qualificação profissional, proporcionando oqualificação profissional, proporcionando o
crescimento da região e garantir acesso àcrescimento da região e garantir acesso à
cidadania. São realizadas reuniões, entrecidadania. São realizadas reuniões, entre
professores e coordenação onde é feita aprofessores e coordenação onde é feita a
socialização de informações relacionadas àsocialização de informações relacionadas à
instituição. Atualmente oferece a Habilitaçãoinstituição. Atualmente oferece a Habilitação
Técnica de Nutrição e Dietética. CURSO TÉCNICOTécnica de Nutrição e Dietética. CURSO TÉCNICO
EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA O curso Técnico emEM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA O curso Técnico em
Nutrição capacita o aluno para atuar em setoresNutrição capacita o aluno para atuar em setores
de alimentação e saúde coletiva, nutrição clínica ede alimentação e saúde coletiva, nutrição clínica e
em indústrias alimentícias. O currículo habilita oem indústrias alimentícias. O currículo habilita o
profissional a acompanhar as transformaçõesprofissional a acompanhar as transformações
nutricionais, sendo responsável por ações como anutricionais, sendo responsável por ações como a
seleção, controle sanitário, procedimentos deseleção, controle sanitário, procedimentos de
higiene, armazenagem e preparo dos alimentos,higiene, armazenagem e preparo dos alimentos,
bem como atividades de supervisão e controle debem como atividades de supervisão e controle de
qualidade. O Curso Técnico em Nutrição équalidade. O Curso Técnico em Nutrição é
indicado para quem tem especial interesse nosindicado para quem tem especial interesse nos
processos que envolvem a alimentação humana.processos que envolvem a alimentação humana.
O profissional técnico divide com o nutricionista aO profissional técnico divide com o nutricionista a
responsabilidade de promover, manter eresponsabilidade de promover, manter e
recuperar a saúde humana através de atividadesrecuperar a saúde humana através de atividades
relacionadas à alimentação e à nutrição. Orelacionadas à alimentação e à nutrição. O
Técnico em Nutrição encontra na alimentaçãoTécnico em Nutrição encontra na alimentação
coletiva um mercado em expansão. O profissionalcoletiva um mercado em expansão. O profissional
pode atuar nas diversas áreas onde é necessáriapode atuar nas diversas áreas onde é necessária
a assistência à alimentação, como: - Restaurantesa assistência à alimentação, como: - Restaurantes
- industriais e comerciais - Hospitais e clínicas -- industriais e comerciais - Hospitais e clínicas -
Creches e escolas - Hotéis - ProgramasCreches e escolas - Hotéis - Programas
institucionais - Indústrias alimentíciasinstitucionais - Indústrias alimentícias

LocalizaçãoLocalização Escola Estadual Ernesto Monte - Bauru / SPEscola Estadual Ernesto Monte - Bauru / SP
(135.01)(135.01)

CoordenadorCoordenador Germanos de Jesus Tobias (Novotec) / GlauciaGermanos de Jesus Tobias (Novotec) / Glaucia
Fernanda Canela Losila e João Carlos TascinFernanda Canela Losila e João Carlos Tascin
(Técnicos) / Michelle Beatriz Godoy Santos de(Técnicos) / Michelle Beatriz Godoy Santos de
Mattos (Novotec Híbrido)Mattos (Novotec Híbrido)

ParceriasParcerias O Centro Paula Souza em parceria com aO Centro Paula Souza em parceria com a
Secretaria Estadual de Educação criou o ProgramaSecretaria Estadual de Educação criou o Programa
de Expansão II, da Educação Profissional Gratuitade Expansão II, da Educação Profissional Gratuita
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do Estado de São Paulo, na E.E. Ernesto Monte,do Estado de São Paulo, na E.E. Ernesto Monte,
localizada na Praça das Cerejeiras, 4-44, Centrolocalizada na Praça das Cerejeiras, 4-44, Centro
do Município de Bauru/SP, oferecendo,do Município de Bauru/SP, oferecendo,
inicialmente, cursos Técnicos em Informática parainicialmente, cursos Técnicos em Informática para
Internet, Transações Imobiliárias e Comércio.Internet, Transações Imobiliárias e Comércio.
Atualmente são ministradas aulas para turmasAtualmente são ministradas aulas para turmas
matriculadas nos cursos Novotec Integrado aomatriculadas nos cursos Novotec Integrado ao
Técnico em Serviços Jurídicos (oferecido noTécnico em Serviços Jurídicos (oferecido no
período da tarde), Técnico em Serviços Jurídicos,período da tarde), Técnico em Serviços Jurídicos,
Serviços Públicos e Técnicos em TransaçõesServiços Públicos e Técnicos em Transações
Imobiliárias (período noturno). O TÉCNICO EMImobiliárias (período noturno). O TÉCNICO EM
SERVIÇOS JURÍDICOS é o profissional que cumpreSERVIÇOS JURÍDICOS é o profissional que cumpre
as determinações legais e judiciais atribuídas aosas determinações legais e judiciais atribuídas aos
cartórios judiciais, lavrando atos, autuandocartórios judiciais, lavrando atos, autuando
processos e procedendo aos registros cabíveis.processos e procedendo aos registros cabíveis.
Expede mandados, traslados, cartas precatórias,Expede mandados, traslados, cartas precatórias,
rogatórias, certidões, entre outros. É responsávelrogatórias, certidões, entre outros. É responsável
pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos epelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e
de documentação judicial em geral. Prestade documentação judicial em geral. Presta
atendimento ao público. Empresas privadas –atendimento ao público. Empresas privadas –
departamentos jurídicos, departamento dedepartamentos jurídicos, departamento de
recursos humanos, financeiro e contábil,recursos humanos, financeiro e contábil,
escritórios de advocacia e escritórios de auditoriaescritórios de advocacia e escritórios de auditoria
jurídica e Serviços de Atendimento ao Clientejurídica e Serviços de Atendimento ao Cliente
(SAC); Empresas jurídicas e recuperadoras de(SAC); Empresas jurídicas e recuperadoras de
crédito. Setor público – departamentoscrédito. Setor público – departamentos
administrativos que necessitem de assistentesadministrativos que necessitem de assistentes
com conhecimento jurídico, cartórioscom conhecimento jurídico, cartórios
extrajudiciais e judiciais e tribunais arbitrais. Aextrajudiciais e judiciais e tribunais arbitrais. A
cidade de Bauru, é pólo regional na área de setorcidade de Bauru, é pólo regional na área de setor
de serviços, principalmente no setor dede serviços, principalmente no setor de
recuperadoras de crédito e cobranças,recuperadoras de crédito e cobranças,
proporcionando crescimento das oportunidadesproporcionando crescimento das oportunidades
de emprego nos setores jurídicos das empresas. Ode emprego nos setores jurídicos das empresas. O
corpo discente conta com cerca de 90 alunos nacorpo discente conta com cerca de 90 alunos na
sua maioria do sexo feminino com idades quesua maioria do sexo feminino com idades que
podem variar de 15 a 57 anos, os mais jovenspodem variar de 15 a 57 anos, os mais jovens
estão à procura do primeiro emprego, e demaisestão à procura do primeiro emprego, e demais
optam pelo curso para qualificação e novasoptam pelo curso para qualificação e novas
oportunidades no mercado de trabalho. O cursooportunidades no mercado de trabalho. O curso
de Serviços Jurídicos teve uma demanda de 2de Serviços Jurídicos teve uma demanda de 2
candidatos por vaga, no Vestibulinho docandidatos por vaga, no Vestibulinho do
1°Semestre de 2019. O 1° Módulo conta com 401°Semestre de 2019. O 1° Módulo conta com 40
alunos ingressantes no 1° Semestre de 2020,alunos ingressantes no 1° Semestre de 2020,
enquanto que o 2° e o 3° Módulos possuem 24 eenquanto que o 2° e o 3° Módulos possuem 24 e
34 alunos matriculados, respectivamente. O34 alunos matriculados, respectivamente. O
TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS é o profissionalTÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS é o profissional
que maneja informações e possui capacidade deque maneja informações e possui capacidade de
análise para dar suporte à operacionalização deanálise para dar suporte à operacionalização de
ações públicas, executando os procedimentosações públicas, executando os procedimentos
operacionais dos ciclos de gestão que se referemoperacionais dos ciclos de gestão que se referem
aos recursos humanos, aos recursos materiais, aoaos recursos humanos, aos recursos materiais, ao
patrimônio, ao suporte logístico, aos sistemas depatrimônio, ao suporte logístico, aos sistemas de
informações, aos tributos, às finanças einformações, aos tributos, às finanças e
atendimento ao público. Um curso inéditoatendimento ao público. Um curso inédito
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oferecido na Etec Rodrigues de Abreu iniciou comoferecido na Etec Rodrigues de Abreu iniciou com
uma ingressante contando com 36 alunosuma ingressante contando com 36 alunos
matriculados no 1º Semestre/2020. O TÉCNICO EMmatriculados no 1º Semestre/2020. O TÉCNICO EM
TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS O curso Técnico emTRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS O curso Técnico em
Transações Imobiliárias formas profissionais paraTransações Imobiliárias formas profissionais para
atuação eficientes para montar e gerir umaatuação eficientes para montar e gerir uma
imobiliária, bem como intermediar processos deimobiliária, bem como intermediar processos de
compra, venda, locação e permuta de imóveis,compra, venda, locação e permuta de imóveis,
auxilia na analise de documentos eauxilia na analise de documentos e
financiamentos perante aos órgãos competentes.financiamentos perante aos órgãos competentes.
Assessora os síndicos na administração deAssessora os síndicos na administração de
condomínios Atua como avaliador de imóveiscondomínios Atua como avaliador de imóveis
urbanos e rurais. Emite parecer técnico deurbanos e rurais. Emite parecer técnico de
avaliação mercadológica e comercial sobre o bemavaliação mercadológica e comercial sobre o bem
a ser comercializado. Possibilitando dessaa ser comercializado. Possibilitando dessa
maneira uma assessoria efetiva aos seus clientes.maneira uma assessoria efetiva aos seus clientes.
Assessora os síndicos na administração deAssessora os síndicos na administração de
condomínios. Cidade de Bauru é o destino de pelocondomínios. Cidade de Bauru é o destino de pelo
menos 30 mil estudantes, todo ano, que saem demenos 30 mil estudantes, todo ano, que saem de
suas casas para estudar em universidades dosuas casas para estudar em universidades do
município, o que acaba movimentando omunicípio, o que acaba movimentando o
mercado. O corpo discente na sua maioria do sexomercado. O corpo discente na sua maioria do sexo
masculino com idades que podem variar de 19 amasculino com idades que podem variar de 19 a
61 anos, os ingressantes optam pelo curso para61 anos, os ingressantes optam pelo curso para
qualificação e novas oportunidades no mercadoqualificação e novas oportunidades no mercado
de trabalho imobiliário ou como forma de sede trabalho imobiliário ou como forma de se
profissionalizar como corretor ou Avaliador deprofissionalizar como corretor ou Avaliador de
Imóveis. A turma de 2º Módulo, emImóveis. A turma de 2º Módulo, em
funcionamento, possui 24 alunos matriculados. Afuncionamento, possui 24 alunos matriculados. A
partir de 2021, via parceria com a Secretaria dapartir de 2021, via parceria com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, foi implantadaEducação do Estado de São Paulo, foi implantada
a nova modalidade de ENSINO MÉDIO COMa nova modalidade de ENSINO MÉDIO COM
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (NOVOTEC HÍBRIDO).HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (NOVOTEC HÍBRIDO).
Nesta parceria que faz parte do nono itinerário daNesta parceria que faz parte do nono itinerário da
Reforma do Ensino Médio brasileiro, as aulas sãoReforma do Ensino Médio brasileiro, as aulas são
ministradas nos equipamentos das Escolasministradas nos equipamentos das Escolas
Estaduais sendo que os componentes da BaseEstaduais sendo que os componentes da Base
Nacional Comum são ofertados sobNacional Comum são ofertados sob
responsabilidade dos docentes do quadro daresponsabilidade dos docentes do quadro da
SEDUC, enquanto que os componentesSEDUC, enquanto que os componentes
profissionalizantes são de responsabilidade doprofissionalizantes são de responsabilidade do
Centro Paula Souza, das Etecs). Esta UnidadeCentro Paula Souza, das Etecs). Esta Unidade
Escolar foi selecionada para receber uma turmaEscolar foi selecionada para receber uma turma
de cada curso Novotec Híbrido, sendo uma dede cada curso Novotec Híbrido, sendo uma de
Técnico em Administração e outra de Técnico emTécnico em Administração e outra de Técnico em
Informática para Internet, no qual o alunoInformática para Internet, no qual o aluno
selecionado, conforme critérios estabelecidos pelaselecionado, conforme critérios estabelecidos pela
SEDUC, cursará os 3 anos do Ensino Médio e, aoSEDUC, cursará os 3 anos do Ensino Médio e, ao
seu final, fará jus à Certificação de Conclusão doseu final, fará jus à Certificação de Conclusão do
Ensino Médio, bem como o Diploma de TécnicoEnsino Médio, bem como o Diploma de Técnico
em Administração ou Técnico em Informática paraem Administração ou Técnico em Informática para
Internet. Cada turma iniciou com 40 alunosInternet. Cada turma iniciou com 40 alunos
matriculados no ano de 2021.matriculados no ano de 2021.
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LocalizaçãoLocalização Piratininga / SP (135.2)Piratininga / SP (135.2)
CoordenadorCoordenador Paula Vilani da Silva AddadPaula Vilani da Silva Addad
ParceriasParcerias Convênio celebrado entre o Centro Paula Souza eConvênio celebrado entre o Centro Paula Souza e

o Município de Piratininga para a instalação deo Município de Piratininga para a instalação de
Classes Descentralizadas, oferecendo HabilitaçãoClasses Descentralizadas, oferecendo Habilitação
Profissional de Nível Médio e Técnico.Profissional de Nível Médio e Técnico.
Denominação do Projeto: Instalação de ClasseDenominação do Projeto: Instalação de Classe
Descentralizada do CEETEPS no Município deDescentralizada do CEETEPS no Município de
Piratininga. O município se estende por 402,4 km²Piratininga. O município se estende por 402,4 km²
e conta com 12 072 habitantes no último censo.e conta com 12 072 habitantes no último censo.
Vizinho dos municípios de Bauru, Agudos, CabráliaVizinho dos municípios de Bauru, Agudos, Cabrália
Paulista. Piratininga se situa a 13 km a Sul-OestePaulista. Piratininga se situa a 13 km a Sul-Oeste
de Bauru, sendo a maior cidade nos arredores ede Bauru, sendo a maior cidade nos arredores e
que tem como governante o Prefeito Sandro Bola.que tem como governante o Prefeito Sandro Bola.
A cidade possui sua renda através do comércio,A cidade possui sua renda através do comércio,
contando com pequenas fábricas tais como docescontando com pequenas fábricas tais como doces
e atacados de barbantes, móveis, chapas. Ase atacados de barbantes, móveis, chapas. As
aulas da Etec Rodrigues de Abreu em Piratiningaaulas da Etec Rodrigues de Abreu em Piratininga
são ministradas na Classe Descentralizada dasão ministradas na Classe Descentralizada da
EMEF Prof.ª Jacyra Motta Mendes, situada na ruaEMEF Prof.ª Jacyra Motta Mendes, situada na rua
Faustino Ribeiro da Silva, n.º 06, Centro,Faustino Ribeiro da Silva, n.º 06, Centro,
Piratininga/SP. O convênio teve seu início em 27Piratininga/SP. O convênio teve seu início em 27
de junho de 2012, com a instalação da Habilitaçãode junho de 2012, com a instalação da Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico emProfissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Administração, no período noturno. Sendo queAdministração, no período noturno. Sendo que
início de 2014 concluiu a primeira turma do cursoinício de 2014 concluiu a primeira turma do curso
Técnico em Administração e com início da turmaTécnico em Administração e com início da turma
do curso Técnico em Logística. O equipamentodo curso Técnico em Logística. O equipamento
conta com um laboratório de informática, com 20conta com um laboratório de informática, com 20
máquinas, uma sala de aula devidamentemáquinas, uma sala de aula devidamente
adequada para permanência dos alunos eadequada para permanência dos alunos e
professores, sala dos professores compartilhada eprofessores, sala dos professores compartilhada e
uma biblioteca com livros infantis (utilizamos ouma biblioteca com livros infantis (utilizamos o
acervo da biblioteca da Etec Rodrigues de Abreu),acervo da biblioteca da Etec Rodrigues de Abreu),
estão disponibilizados, também, recursos visuaisestão disponibilizados, também, recursos visuais
multimídia data-show, impressora, bem comomultimídia data-show, impressora, bem como
apoio pedagógico. Na escola, durante o intervalo,apoio pedagógico. Na escola, durante o intervalo,
é oferecido merenda escolar, contribuindo para aé oferecido merenda escolar, contribuindo para a
permanência e manutenção dos alunos no curso epermanência e manutenção dos alunos no curso e
na unidade de ensino. Atualmente, é ministradona unidade de ensino. Atualmente, é ministrado
na CD em Piratininga a Habilitação Profissionalna CD em Piratininga a Habilitação Profissional
Técnica de Nível Médio de Técnico emTécnica de Nível Médio de Técnico em
Administração. Curso Técnico em Administração OAdministração. Curso Técnico em Administração O
que o aluno estuda: Como funcionam asque o aluno estuda: Como funcionam as
organizações, desde empresas privadas atéorganizações, desde empresas privadas até
ONGs, passando por órgãos públicos, comércio eONGs, passando por órgãos públicos, comércio e
indústria. O estudante vai precisar deindústria. O estudante vai precisar de
conhecimentos de língua portuguesa,conhecimentos de língua portuguesa,
matemática, história e geografia paramatemática, história e geografia para
compreender os principais assuntos do curso,compreender os principais assuntos do curso,
como história da administração, evolução dascomo história da administração, evolução das
organizações ao longo do tempo, contabilidade,organizações ao longo do tempo, contabilidade,
leis que regulam o funcionamento das empresas eleis que regulam o funcionamento das empresas e
redação de documentos. O aluno vai aprenderredação de documentos. O aluno vai aprender
ainda a analisar as chances de um negócio ouainda a analisar as chances de um negócio ou
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produto ser bem-sucedido e o comportamento doproduto ser bem-sucedido e o comportamento do
consumidor. Estudará também técnicas deconsumidor. Estudará também técnicas de
atendimento ao cliente, empreendedorismoatendimento ao cliente, empreendedorismo
(iniciativas para realizar novos negócios) e como(iniciativas para realizar novos negócios) e como
uma organização planeja alcançar seus objetivosuma organização planeja alcançar seus objetivos
e define suas metas para o futuro. O que oe define suas metas para o futuro. O que o
profissional faz: O técnico em Administração podeprofissional faz: O técnico em Administração pode
trabalhar em vários departamentos. No setor detrabalhar em vários departamentos. No setor de
compras, por exemplo, pode elaborar pedidos decompras, por exemplo, pode elaborar pedidos de
compra de produtos, cadastrar fornecedorescompra de produtos, cadastrar fornecedores
assim como conferir a entrega das mercadoriasassim como conferir a entrega das mercadorias
adquiridas. Na área de produção, pode fazeradquiridas. Na área de produção, pode fazer
planilhas de controle de processos e produtos,planilhas de controle de processos e produtos,
registrando quais já foram produzidos e em qualregistrando quais já foram produzidos e em qual
quantidade. No departamento de vendas, tambémquantidade. No departamento de vendas, também
pode elaborar planilhas para acompanhar opode elaborar planilhas para acompanhar o
desempenho das vendas, cadastrar clientes,desempenho das vendas, cadastrar clientes,
preencher notas fiscais e gerar boletos bancários.preencher notas fiscais e gerar boletos bancários.
No setor de Recursos Humanos, o técnico podeNo setor de Recursos Humanos, o técnico pode
trabalhar calculando salários e benefícios dostrabalhar calculando salários e benefícios dos
funcionários e auxiliando nos processos defuncionários e auxiliando nos processos de
contratação e demissão de pessoal. Em qualquercontratação e demissão de pessoal. Em qualquer
área, pode atender clientes e fornecedores eárea, pode atender clientes e fornecedores e
redigir documentos, como e-mails, memorandos eredigir documentos, como e-mails, memorandos e
atas. Destaque: Como o técnico em Administraçãoatas. Destaque: Como o técnico em Administração
tem uma formação que inclui vários assuntostem uma formação que inclui vários assuntos
diferentes, o profissional encontra oportunidadesdiferentes, o profissional encontra oportunidades
de emprego em diversos tipos de empresas ede emprego em diversos tipos de empresas e
departamentos. Onde trabalhar: Empresasdepartamentos. Onde trabalhar: Empresas
privadas, seja de comércio, serviço ou indústria,privadas, seja de comércio, serviço ou indústria,
órgãos públicos (prefeituras, secretarias deórgãos públicos (prefeituras, secretarias de
governo, ministérios do governo federal etc.) egoverno, ministérios do governo federal etc.) e
ONGs.ONGs.

LocalizaçãoLocalização Escola Estadual Jardim Tangarás - Bauru/SPEscola Estadual Jardim Tangarás - Bauru/SP
(135.03)(135.03)

CoordenadorCoordenador Ozias Marciliano GalvãoOzias Marciliano Galvão
ParceriasParcerias Fruto da parceria com a Secretaria da EducaçãoFruto da parceria com a Secretaria da Educação

do Estado de São Paulo, a nova modalidade dedo Estado de São Paulo, a nova modalidade de
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
(NOVOTEC HÍBRIDO) começou a ser oferecido a(NOVOTEC HÍBRIDO) começou a ser oferecido a
partir de 2020 na rede estadual de escolas porpartir de 2020 na rede estadual de escolas por
todo o estado. Nesta parceria que faz parte dotodo o estado. Nesta parceria que faz parte do
nono itinerário da Reforma do Ensino Médionono itinerário da Reforma do Ensino Médio
brasileiro, as aulas são ministradas nosbrasileiro, as aulas são ministradas nos
equipamentos das Escolas Estaduais sendo que osequipamentos das Escolas Estaduais sendo que os
componentes da Base Nacional Comum sãocomponentes da Base Nacional Comum são
ofertados sob responsabilidade dos docentes doofertados sob responsabilidade dos docentes do
quadro da SEDUC, enquanto que os componentesquadro da SEDUC, enquanto que os componentes
profissionalizantes são de responsabilidade doprofissionalizantes são de responsabilidade do
Centro Paula Souza, das Etecs). A E.E. JardimCentro Paula Souza, das Etecs). A E.E. Jardim
Tangarás está localizada à rua FranciscoTangarás está localizada à rua Francisco
Mandaliti, 9-40, bairro Tangarás, CEP 17035-250,Mandaliti, 9-40, bairro Tangarás, CEP 17035-250,
Bauru/SP. Esta Unidade Escolar foi selecionadaBauru/SP. Esta Unidade Escolar foi selecionada
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para receber o curso Novotec Híbrido de Técnicopara receber o curso Novotec Híbrido de Técnico
em Administração no qual o aluno selecionado,em Administração no qual o aluno selecionado,
conforme critérios estabelecidos pela SEDUC,conforme critérios estabelecidos pela SEDUC,
cursará os 3 anos do Ensino Médio e, ao seu final,cursará os 3 anos do Ensino Médio e, ao seu final,
fará jus à Certificação de Conclusão do Ensinofará jus à Certificação de Conclusão do Ensino
Médio, bem como o Diploma de Técnico emMédio, bem como o Diploma de Técnico em
Administração. A turma iniciou com 40 alunosAdministração. A turma iniciou com 40 alunos
matriculados no ano de 2020.matriculados no ano de 2020.

LocalizaçãoLocalização Escola Estadual Dr. Luiz Zuiani - Bauru/SPEscola Estadual Dr. Luiz Zuiani - Bauru/SP
(135.04)(135.04)

CoordenadorCoordenador Jefferson Roger Moreira (Administração eJefferson Roger Moreira (Administração e
Informática para Internet) / Ozias MarcilianoInformática para Internet) / Ozias Marciliano
Galvão (Recursos Humanos)Galvão (Recursos Humanos)

ParceriasParcerias Fruto da parceria com a Secretaria da EducaçãoFruto da parceria com a Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo, a nova modalidade dedo Estado de São Paulo, a nova modalidade de
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
(NOVOTEC HÍBRIDO) começou a ser oferecido a(NOVOTEC HÍBRIDO) começou a ser oferecido a
partir de 2020 na rede estadual de escolas porpartir de 2020 na rede estadual de escolas por
todo o estado. Nesta parceria que faz parte dotodo o estado. Nesta parceria que faz parte do
nono itinerário da Reforma do Ensino Médionono itinerário da Reforma do Ensino Médio
brasileiro, as aulas são ministradas nosbrasileiro, as aulas são ministradas nos
equipamentos das Escolas Estaduais sendo que osequipamentos das Escolas Estaduais sendo que os
componentes da Base Nacional Comum sãocomponentes da Base Nacional Comum são
ofertados sob responsabilidade dos docentes doofertados sob responsabilidade dos docentes do
quadro da SEDUC, enquanto que os componentesquadro da SEDUC, enquanto que os componentes
profissionalizantes são de responsabilidade doprofissionalizantes são de responsabilidade do
Centro Paula Souza, das Etecs). A E.E. Dr. LuizCentro Paula Souza, das Etecs). A E.E. Dr. Luiz
Zuiani está localizada à rua Aviador GomesZuiani está localizada à rua Aviador Gomes
Ribeiro, 34-60, bairro Parque Paulistano, CEPRibeiro, 34-60, bairro Parque Paulistano, CEP
17030-530, Bauru/SP. Esta Unidade Escolar foi17030-530, Bauru/SP. Esta Unidade Escolar foi
selecionada para receber o curso Novotec Híbridoselecionada para receber o curso Novotec Híbrido
de Técnico em Administração e de Técnico emde Técnico em Administração e de Técnico em
Informática para Internet, nos quais os alunosInformática para Internet, nos quais os alunos
selecionados, conforme critérios estabelecidosselecionados, conforme critérios estabelecidos
pela SEDUC, cursarão os 3 anos do Ensino Médiopela SEDUC, cursarão os 3 anos do Ensino Médio
e, ao seu final, farão jus à Certificação dee, ao seu final, farão jus à Certificação de
Conclusão do Ensino Médio, bem como o DiplomaConclusão do Ensino Médio, bem como o Diploma
de Técnico em Administração e Técnico emde Técnico em Administração e Técnico em
Informática para Internet. Cada turma iniciou comInformática para Internet. Cada turma iniciou com
40 alunos matriculados no ano de 2020. Em 2021,40 alunos matriculados no ano de 2020. Em 2021,
a E.E. Dr. Luiz Zuiani também recebeu mais uma E.E. Dr. Luiz Zuiani também recebeu mais um
novo curso/turma de 40 alunos, agora em Técniconovo curso/turma de 40 alunos, agora em Técnico
em Recursos Humanos, totalizando agora 5em Recursos Humanos, totalizando agora 5
turmas nesta Unidade Escolar, sendo: -1ª Sérieturmas nesta Unidade Escolar, sendo: -1ª Série
NOVOTEC HÍBRIDO Técnico em Administração; -2ªNOVOTEC HÍBRIDO Técnico em Administração; -2ª
Série NOVOTEC HÍBRIDO Técnico emSérie NOVOTEC HÍBRIDO Técnico em
Administração; -1ª Série NOVOTEC HÍBRIDOAdministração; -1ª Série NOVOTEC HÍBRIDO
Técnico em Informática para Internet; -2ª SérieTécnico em Informática para Internet; -2ª Série
NOVOTEC HÍBRIDO Técnico em Informática paraNOVOTEC HÍBRIDO Técnico em Informática para
Internet; -1ª Série NOVOTEC HÍBRIDO Técnico emInternet; -1ª Série NOVOTEC HÍBRIDO Técnico em
Recursos Humanos.Recursos Humanos.
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Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome Priscila Amorim da CostaPriscila Amorim da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Faberson Augusto FerrasiFaberson Augusto Ferrasi
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Desenvolvimento deCoordenador de Curso - Desenvolvimento de

Sistemas e InformáticaSistemas e Informática

NomeNome Iranita Cabral AlvesIranita Cabral Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de ApoioAuxiliar de Apoio

NomeNome Eliete Regina de SouzaEliete Regina de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretoria de Serviços AdministrativosDiretoria de Serviços Administrativos

NomeNome Leticia Nariele de Araújo Andrêo Leticia Nariele de Araújo Andrêo 
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessora AdministrativaAssessora Administrativa

NomeNome Fabiana Aparecida Menegazzo CordeiroFabiana Aparecida Menegazzo Cordeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em ServiçosDocente na habilitação Técnico em Serviços

JurídicosJurídicos

NomeNome Oswaldo Henrique Nicolielo MaiaOswaldo Henrique Nicolielo Maia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio- HistóriaDocente Ensino Médio- História

NomeNome Ozias Marcelino GalvãoOzias Marcelino Galvão
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em administraçãoDocente na Habilitação Técnico em administração

/ Logística -Cálculos Financeiros, Custos Processos/ Logística -Cálculos Financeiros, Custos Processos
e Operações Contábeis, Movimentação, expediçãoe Operações Contábeis, Movimentação, expedição
e Distribuição, Logística Empresarial e Negociaçãoe Distribuição, Logística Empresarial e Negociação
InternacionalInternacional

NomeNome Paulo Sérgio BarbosaPaulo Sérgio Barbosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Inglês Instrumental Língua Portuguesa eDocente Inglês Instrumental Língua Portuguesa e

Literatura Linguagem, Trabalho e TecnologiaLiteratura Linguagem, Trabalho e Tecnologia
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NomeNome Ana Paula de Souza Júlio CarvalhoAna Paula de Souza Júlio Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação de Tecnologia deDocente na habilitação de Tecnologia de

Processos GerenciaisProcessos Gerenciais

NomeNome Rita de Cássia Gemgnani de CarvalhoRita de Cássia Gemgnani de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ética e Cidadania Organizacional,Docente Ética e Cidadania Organizacional,

Filosofia, Gestão de Pessoas IIFilosofia, Gestão de Pessoas II

NomeNome Viviane Carolina da SilvaViviane Carolina da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade O Estagiário Administrativo irá atuar comO Estagiário Administrativo irá atuar com

atendimento, elaboração de planilhas, confecçãoatendimento, elaboração de planilhas, confecção
de relatórios, organização de documentos,de relatórios, organização de documentos,
preenchimento de formulário interno, ser testadopreenchimento de formulário interno, ser testado
em situações reais, em que precisa elaborarem situações reais, em que precisa elaborar
planos e auxiliar a escola a resolver os problemasplanos e auxiliar a escola a resolver os problemas
por meio de consultorias e assessorias àspor meio de consultorias e assessorias às
organizações com o intuito de que o estagiárioorganizações com o intuito de que o estagiário
aprenda a trabalhar em equipe, negociar e seaprenda a trabalhar em equipe, negociar e se
posicionar perante os problemas.posicionar perante os problemas.

NomeNome Mariangela Dassi de PieriMariangela Dassi de Pieri
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Alexandre de Castro CamposAlexandre de Castro Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Paula Vilani da Silva AddadPaula Vilani da Silva Addad
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos Responsável por ClasseCoordenador de Projetos Responsável por Classe

Descentralizada - PiratiningaDescentralizada - Piratininga

NomeNome Sergio SegifredoSergio Segifredo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Erika Arias BarradoErika Arias Barrado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Paulo Sergio Pereira PintoPaulo Sergio Pereira Pinto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente
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NomeNome Antonio Carlos da Silva Barros Antonio Carlos da Silva Barros 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Introdução ao Direito Administrativo naIntrodução ao Direito Administrativo na

Habilitação Técnico em Negócios Jurídicos.Habilitação Técnico em Negócios Jurídicos.

NomeNome Ecidir Ferreira Adorno FilhoEcidir Ferreira Adorno Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no componente Segurança Digital,Docente no componente Segurança Digital,

habilitação Técnico em Informática.habilitação Técnico em Informática.

NomeNome João Ricardo AndreoJoão Ricardo Andreo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Área de Informática afastado de todasDocente na Área de Informática afastado de todas

as aulas para exercer a função de Coordenador.as aulas para exercer a função de Coordenador.

NomeNome Paula Juliana Lourenço BasilioPaula Juliana Lourenço Basilio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação de DireitoDocente na Habilitação de Direito

NomeNome João Carlos TascinJoão Carlos Tascin
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos Responsável por ClasseCoordenador de Projetos Responsável por Classe

Descentralizada - EE Ernesto MonteDescentralizada - EE Ernesto Monte

NomeNome João Ricardo AndreoJoão Ricardo Andreo
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos Responsável pelaCoordenador de Projetos Responsável pela

Orientação EducacionalOrientação Educacional

NomeNome Samuel Ogasawara GarciaSamuel Ogasawara Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretoria de Serviços AcadêmicosDiretoria de Serviços Acadêmicos

NomeNome Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso Novotec Integrado SEE -Coordenador de Curso Novotec Integrado SEE -

ZuianiZuiani

NomeNome Daniel Toetz DuarteDaniel Toetz Duarte
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Responsável por Laboratório Sede.Responsável por Laboratório Sede.

NomeNome Thais Aparecida de Castro Ramos PolliceThais Aparecida de Castro Ramos Pollice
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Adaiane Rodrigues MartinsAdaiane Rodrigues Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Angélica Aschenbrenner de AzevedoAngélica Aschenbrenner de Azevedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no curso de Serviços Jurídicos.Docente no curso de Serviços Jurídicos.

NomeNome Fernando Henrique Rodrigues de CamposFernando Henrique Rodrigues de Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente indeterminadoDocente indeterminado

NomeNome Ana Carla Fernandes CacereAna Carla Fernandes Cacere
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de unidadeDiretor de unidade

NomeNome Izabella Bizinelli da FonsecaIzabella Bizinelli da Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Milena Agostinho Tunes Milena Agostinho Tunes 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Área de EnfermagemDocente na Área de Enfermagem

NomeNome Rodrigo RodriguesRodrigo Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no curso de Administração e Logística.Docente no curso de Administração e Logística.

NomeNome Michele Beatriz Godoy dos Santos de MattosMichele Beatriz Godoy dos Santos de Mattos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Kelly Cristina Ribeiro AguiarKelly Cristina Ribeiro Aguiar
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no curso de Nutrição e Dietética.Docente no curso de Nutrição e Dietética.

NomeNome Eolimar Victoria da SilvaEolimar Victoria da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade X - organiza e prepara os ambientes didáticosX - organiza e prepara os ambientes didáticos

(laboratórios, oficinas, de campo, setores(laboratórios, oficinas, de campo, setores
agropecuários, etc.) destinados às aulas práticasagropecuários, etc.) destinados às aulas práticas
na organização curricular dos cursos; X -na organização curricular dos cursos; X -
acompanha e auxilia o professor noacompanha e auxilia o professor no
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desenvolvimento das aulas práticas. X -desenvolvimento das aulas práticas. X -
providenciar a preparação do local de trabalho,providenciar a preparação do local de trabalho,
dos materiais, ferramentas, instrumentos,dos materiais, ferramentas, instrumentos,
máquinas e equipamentos a serem utilizados,máquinas e equipamentos a serem utilizados,
verificando as condições dos mesmos, o estado deverificando as condições dos mesmos, o estado de
conservação de todos os equipamentos econservação de todos os equipamentos e
cuidados de segurança dos alunos, para assegurarcuidados de segurança dos alunos, para assegurar
a execução correta das tarefas e operaçõesa execução correta das tarefas e operações
programadas;programadas;

NomeNome Celso Faustino JuniorCelso Faustino Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no componente curricular Geografia E.M./Docente no componente curricular Geografia E.M./

ETIMETIM

NomeNome Daniel Toetz DuarteDaniel Toetz Duarte
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em Informática/Docente na Habilitação Técnico em Informática/

E.M./ ETIME.M./ ETIM

NomeNome Davi Bertozo Bezerra da SilvaDavi Bertozo Bezerra da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Ténico em InformáticaDocente na habilitação Ténico em Informática

NomeNome Edevandro Nucci de OliveiraEdevandro Nucci de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação de LogísticaDocente na habilitação de Logística

NomeNome Eliana Madeira LimaEliana Madeira Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Técnico Administrativo IIAssessor Técnico Administrativo II

NomeNome Marcelo Jose StorionMarcelo Jose Storion
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de InformaticaProfº da area de Informatica

NomeNome Maria Catarina Jordão dos SantosMaria Catarina Jordão dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio e Técnico -MatemáticaDocente Ensino Médio e Técnico -Matemática

NomeNome Marcio Francisco de PaulaMarcio Francisco de Paula
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof da area da saude: EnfermagemProf da area da saude: Enfermagem

NomeNome Maria Lucia de AzevedoMaria Lucia de Azevedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Prof. de InformaticaProf. de Informatica

NomeNome Antonio Monteiro da SilvaAntonio Monteiro da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº. da área do Ensino Médio: educação FisicaProfº. da área do Ensino Médio: educação Fisica

NomeNome Cibele do Carmo Mendonça Cibele do Carmo Mendonça 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. da area da Saude: EnfermagemProfª. da area da Saude: Enfermagem

NomeNome Eliane de Cassia LaminoEliane de Cassia Lamino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. Ensino Médio: Matematica e FisicaProfª. Ensino Médio: Matematica e Fisica

NomeNome Eliete Regina de SouzaEliete Regina de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da àrea de Informatica: Lógica deProfª da àrea de Informatica: Lógica de

programação, afastada de todas as aulas paraprogramação, afastada de todas as aulas para
exercer a função de Diretora de Serviçosexercer a função de Diretora de Serviços
AdministrativosAdministrativos

NomeNome João Carlos TascinJoão Carlos Tascin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de gestãoProfº da area de gestão

NomeNome Luciano FerreiraLuciano Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº. da area de gestãoProfº. da area de gestão

NomeNome Elisio Barbosa RodriguesElisio Barbosa Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº do Ensino Médio: QuimicaProfº do Ensino Médio: Quimica

NomeNome Adriano Dias RosaAdriano Dias Rosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no componente Instalações ElétricasDocente no componente Instalações Elétricas

ResidenciaisResidenciais

NomeNome Angela Maria de MeloAngela Maria de Melo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - Diretoria deAgente Técnico e Administrativo - Diretoria de

Serviços AdministrativosServiços Administrativos

NomeNome Iriani Aparecida Norato MelhemIriani Aparecida Norato Melhem
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Profª do Ensino Médio: ArtesProfª do Ensino Médio: Artes

NomeNome Alexandre GalvaniAlexandre Galvani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº de Instalação e Manutença de SoftwareProfº de Instalação e Manutença de Software

NomeNome Ana Carla Fernandes CacereAna Carla Fernandes Cacere
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. de Operação de Softwares AplicativosProfª. de Operação de Softwares Aplicativos

NomeNome Ana Claudia Carrapato Ana Claudia Carrapato 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da área de GestãoProfº da área de Gestão

NomeNome Adilcileia Braga ResendeAdilcileia Braga Resende
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de BiologiaDocente de Biologia

NomeNome Marizete Maria de SouzaMarizete Maria de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area da saude: Enfermagem, afastada deProfª da area da saude: Enfermagem, afastada de

todas as aulas para exercer a função de Diretoratodas as aulas para exercer a função de Diretora
de Serviços Acadêmicos.de Serviços Acadêmicos.

NomeNome Mauro Cesar Pereira LandolffiMauro Cesar Pereira Landolffi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº Ensino Médio: InglesProfº Ensino Médio: Ingles

NomeNome Paula Vilani da Silva AddadPaula Vilani da Silva Addad
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª de InformáticaProfª de Informática

NomeNome Everton Renato MarrichiEverton Renato Marrichi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em EletrotécnicaDocente na habilitação Técnico em Eletrotécnica

NomeNome Rebeca de Oliveira Moreira de SouzaRebeca de Oliveira Moreira de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. area da saúde: EnfermagemProfª. area da saúde: Enfermagem

NomeNome Renata FernandesRenata Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. Ensino Médio: Portugues afastada de todasProfª. Ensino Médio: Portugues afastada de todas

as aulas para exercer a função de Coordenadoraas aulas para exercer a função de Coordenadora
de Ensino Médio/ ETIM.de Ensino Médio/ ETIM.
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NomeNome Shirley Valeria Peres RibeiroShirley Valeria Peres Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area de saude: EnfermagemProfª da area de saude: Enfermagem

NomeNome Silvia Cristiane MarangoniSilvia Cristiane Marangoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. da area de GestãoProf. da area de Gestão

NomeNome Silvio Carlos de Lima PereiraSilvio Carlos de Lima Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de saúde: Segurança do TrabalhoProfº da area de saúde: Segurança do Trabalho

NomeNome Solange de Fatima DellastaSolange de Fatima Dellasta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area da saúde: EnfermagemProfª da area da saúde: Enfermagem

NomeNome Vanderleia Valeria de MelloVanderleia Valeria de Mello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. do ensino medio: MatematicaProfª. do ensino medio: Matematica

NomeNome Wagna Apolinario de AndradeWagna Apolinario de Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. da area de saúde: EnfermagemProfª. da area de saúde: Enfermagem

NomeNome Walter Di Lolli JuniorWalter Di Lolli Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de saude: Segurança do TrabalhoProfº da area de saude: Segurança do Trabalho

NomeNome Silvia Maria Ribeiro Martins FerreiraSilvia Maria Ribeiro Martins Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente de Ensino Médio e Técnico em Filosofia, Docente de Ensino Médio e Técnico em Filosofia,

SociologiaSociologia

NomeNome William Carlos CruzWilliam Carlos Cruz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº. da area de GestãoProfº. da area de Gestão

NomeNome Eliana Madeira LimaEliana Madeira Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em LogísticaDocente na habilitação Técnico em Logística

NomeNome Cesar Neves OrtizCesar Neves Ortiz
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
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AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - Diretoria deAgente Técnico e Administrativo - Diretoria de
Serviços AcadêmicosServiços Acadêmicos

NomeNome Glaucia Rachel Branco CastroGlaucia Rachel Branco Castro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª do Ensino Medio: Matematica Afastada:Profª do Ensino Medio: Matematica Afastada:

Diretoria de Escola na ETEC Astor de MattosDiretoria de Escola na ETEC Astor de Mattos
CarvalhoCarvalho

NomeNome Lourenço Magnoni JuniorLourenço Magnoni Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastado: Diretor da ETEC Astor de MattosAfastado: Diretor da ETEC Astor de Mattos

Carvalho Profº do esnino medio: geografiaCarvalho Profº do esnino medio: geografia

NomeNome Lucilene MaranhoLucilene Maranho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastada: Coordenação de Nucleo na ETECAfastada: Coordenação de Nucleo na ETEC

Rodrigues de Abreu Profª do ensino medio:Rodrigues de Abreu Profª do ensino medio:
PortuguesPortugues

NomeNome Sergio Cunha AntunesSergio Cunha Antunes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastado: Diretor da ETEC Rodrigues de AbreuAfastado: Diretor da ETEC Rodrigues de Abreu

Profº da area de saude: Segurança do TrabalhoProfº da area de saude: Segurança do Trabalho

NomeNome Luiz Gustavo RodriguesLuiz Gustavo Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio - MatemáticaDocente Ensino Médio - Matemática

NomeNome Simone de Souza Tavares Nunes TeodoroSimone de Souza Tavares Nunes Teodoro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente na habilitação Técnico em Transações Docente na habilitação Técnico em Transações

Imobiliárias, Serviços JurídicosImobiliárias, Serviços Jurídicos

NomeNome Luiza Ribeiro MattarLuiza Ribeiro Mattar
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em ServiçosDocente na Habilitação Técnico em Serviços

Jurídicos/ Transações ImobiliáriasJurídicos/ Transações Imobiliárias

NomeNome Mariana Martins MonteleoniMariana Martins Monteleoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação em AdministraçãoDocente na habilitação em Administração

NomeNome José Fernando ZerbettoJosé Fernando Zerbetto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área de InformáticaDocente na área de Informática
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NomeNome Rosana Aparecida da Rocha MastrelliRosana Aparecida da Rocha Mastrelli
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo - Diretoria deAgente Técnico Administrativo - Diretoria de

Serviços AcadêmicosServiços Acadêmicos

NomeNome Oliver Marcos NettoOliver Marcos Netto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio - BiologiaDocente Ensino Médio - Biologia

NomeNome Irineu de Souza BarrosIrineu de Souza Barros
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em Segurança doDocente na habilitação Técnico em Segurança do

TrabalhoTrabalho

NomeNome Adriano Martins da Rosa SilvaAdriano Martins da Rosa Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação de AdministraçãoDocente na habilitação de Administração

NomeNome Emerson Carlos Sarti FerrasiEmerson Carlos Sarti Ferrasi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em EletrotécnicaDocente na Habilitação Técnico em Eletrotécnica

NomeNome Gustavo da FonsecaGustavo da Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em Nutrição eDocente na habilitação Técnico em Nutrição e

DietéticaDietética

NomeNome Faberson Agusto FerrasiFaberson Agusto Ferrasi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na nas Habilitações Técnico emDocente na nas Habilitações Técnico em

Transações Imobiliárias e Informática.Transações Imobiliárias e Informática.

NomeNome Maira Ramos TosoniMaira Ramos Tosoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em TransaçõesDocente na Habilitação Técnico em Transações

ImobiliáriasImobiliárias

NomeNome Gláucia Fernanda Canela LosilaGláucia Fernanda Canela Losila
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em TransaçõesDocente na Habilitação Técnico em Transações

ImobiliáriasImobiliárias

NomeNome Roberta Ribeiro Soares Moura PadoanRoberta Ribeiro Soares Moura Padoan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade  Docente : Tecnologia da Informação, Lógica de Docente : Tecnologia da Informação, Lógica de
Programação, Operação de Software Aplicativo,Programação, Operação de Software Aplicativo,
Lógica, Aplicativos Informatizados , AplicativosLógica, Aplicativos Informatizados , Aplicativos
Informatizados para Área JurídicaInformatizados para Área Jurídica

NomeNome Rosimeire de Freitas RovedaRosimeire de Freitas Roveda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente : Eletricidade Básica, Eletrônica II, Docente : Eletricidade Básica, Eletrônica II,

Instalações Elétricas Industriais, Planejamento doInstalações Elétricas Industriais, Planejamento do
TCC em EletrotécnicaTCC em Eletrotécnica

NomeNome Thiago Vinicius Paim BaldoniThiago Vinicius Paim Baldoni
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - Diretoria deAgente Técnico e Administrativo - Diretoria de

Serviços AcadêmicosServiços Acadêmicos

NomeNome Luciano FerreiraLuciano Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - AdministraçãoCoordenador de Curso - Administração

NomeNome Jean Daniel Henri Merlin AndreazzaJean Daniel Henri Merlin Andreazza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área da InformáticaDocente na área da Informática

NomeNome Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área de InformáticaDocente na área de Informática

NomeNome Flávia Andréa Canedo de LimaFlávia Andréa Canedo de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnica em Logística /Docente na Habilitação Técnica em Logística /

afastada de todas as aulas para exercer a funçãoafastada de todas as aulas para exercer a função
de Coordenadora de Classe Descentralizadade Coordenadora de Classe Descentralizada

NomeNome Germano de jesus TobiasGermano de jesus Tobias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio componente curricularDocente Ensino Médio componente curricular

MatemáticaMatemática

NomeNome Antonio Marcos Galvez SerraAntonio Marcos Galvez Serra
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Marcelo José StorionMarcelo José Storion
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Ensino Médio/ETIMCoordenador de Curso - Ensino Médio/ETIM
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NomeNome Anderson Aparecido PereiraAnderson Aparecido Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Mario Rossi NetoMario Rossi Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Oliver Marcos NettoOliver Marcos Netto
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Classe Descentralizada deCoordenador de Curso - Classe Descentralizada de

AgudosAgudos

NomeNome Germano de Jesus TobiasGermano de Jesus Tobias
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Serviços JurídicosCoordenador de Curso - Serviços Jurídicos

Integrado ao Ensino Médio - Ernesto MonteIntegrado ao Ensino Médio - Ernesto Monte

NomeNome Marcela Leóz MarinelloMarcela Leóz Marinello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Milena Agostinho TunesMilena Agostinho Tunes
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - EnfermagemCoordenador de Curso - Enfermagem

NomeNome Alexandre de Castro CamposAlexandre de Castro Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Responsável RetomadaResponsável Retomada

NomeNome Michelle Beatriz Godoy Santos de MattosMichelle Beatriz Godoy Santos de Mattos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Administração NovotecCoordenador de Curso - Administração Novotec

Integrado SEE - Ernesto MonteIntegrado SEE - Ernesto Monte

NomeNome Celso Luis Zacari FariaCelso Luis Zacari Faria
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Vanderléia Valéria de MeloVanderléia Valéria de Melo
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - MtecCoordenador de Curso - Mtec
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NomeNome Telma Mendes Barbosa BatistimTelma Mendes Barbosa Batistim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Patricia Aparecida Maschio CardosoPatricia Aparecida Maschio Cardoso
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Fernando Henrique Rodrigues de CamposFernando Henrique Rodrigues de Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - LogísticaCoordenador de Curso - Logística

NomeNome Glaucia Fernanda Canela LosilaGlaucia Fernanda Canela Losila
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Serviços Jurídicos,Coordenador de Curso - Serviços Jurídicos,

Serviços Públicos, Transações ImobiliáriasServiços Públicos, Transações Imobiliárias

NomeNome Fabiana Aparecida Menegazzo CordeiroFabiana Aparecida Menegazzo Cordeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora de Projetos Responsável pelaCoordenadora de Projetos Responsável pela

Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica

NomeNome Giovanna Melo AbdalaGiovanna Melo Abdala
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Eliana Madeira LimaEliana Madeira Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Responsável RetomadaResponsável Retomada

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Cozinha - alunosCozinha - alunos
ÁreaÁrea 2121
DescriçãoDescrição Cozinha - alunosCozinha - alunos

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala - Arquivo mortoSala - Arquivo morto
ÁreaÁrea 8.778.77
DescriçãoDescrição Sala - Arquivo mortoSala - Arquivo morto

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Educação FisicaSala Educação Fisica
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ÁreaÁrea 10.210.2
DescriçãoDescrição Sala Educação FisicaSala Educação Fisica

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de RadioSala de Radio
ÁreaÁrea 11.711.7
DescriçãoDescrição Sala de RadioSala de Radio

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 34.1634.16
DescriçãoDescrição CantinaCantina

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DespensaDespensa
ÁreaÁrea 9.679.67
DescriçãoDescrição DespensaDespensa

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Auxiliar Docente - Manutenção de informaticaSala Auxiliar Docente - Manutenção de informatica
ÁreaÁrea 19.6819.68
DescriçãoDescrição Sala Auxiliar Docente - Manutenção de informaticaSala Auxiliar Docente - Manutenção de informatica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada Principal - SobeEscada Principal - Sobe
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Escada Principal - SobeEscada Principal - Sobe

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada Principal - DesceEscada Principal - Desce
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Escada Principal - DesceEscada Principal - Desce

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada Fundos - DesceEscada Fundos - Desce
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Escada Fundos - DesceEscada Fundos - Desce

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Hall de EntradaHall de Entrada
ÁreaÁrea 49.5949.59
DescriçãoDescrição Hall de EntradaHall de Entrada

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AlmoxarifadoAlmoxarifado
ÁreaÁrea 25.125.1
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DescriçãoDescrição AlmoxarifadoAlmoxarifado

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro MasculinhoBanheiro Masculinho
ÁreaÁrea 19.819.8
DescriçãoDescrição Banheiro MasculinhoBanheiro Masculinho

LocalizaçãoLocalização Andar -1Andar -1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PalcoPalco
ÁreaÁrea 28.228.2
DescriçãoDescrição PalcoPalco

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 15 - Laboratório de InformaticaSala 15 - Laboratório de Informatica
ÁreaÁrea 50.150.1
DescriçãoDescrição Sala 15 - Laboratório de InformaticaSala 15 - Laboratório de Informatica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredores/Circulação em prédios interno térreoCorredores/Circulação em prédios interno térreo
ÁreaÁrea 206.61206.61
DescriçãoDescrição Corredores/Circulação em prédios interno térreoCorredores/Circulação em prédios interno térreo

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredores/Circulação em prédios interno piso supCorredores/Circulação em prédios interno piso sup
ÁreaÁrea 200.07200.07
DescriçãoDescrição Corredores/Circulação em prédios interno piso supCorredores/Circulação em prédios interno piso sup

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 18 - Laboratório de InformáticaSala 18 - Laboratório de Informática
ÁreaÁrea 50.5150.51
DescriçãoDescrição Sala 18 - Laboratório de InformáticaSala 18 - Laboratório de Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 2 - Laboratório de InformáticaSala 2 - Laboratório de Informática
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição Sala 2 - Laboratório de InformáticaSala 2 - Laboratório de Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de InformáticaLaboratório de Informática
ÁreaÁrea 5252
DescriçãoDescrição Laboratório de InformáticaLaboratório de Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 10 - Laboratório de EnfermagemSala 10 - Laboratório de Enfermagem
ÁreaÁrea 5353
DescriçãoDescrição Sala 10 - Laboratório de EnfermagemSala 10 - Laboratório de Enfermagem
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 5 - Laboratório de InformáticaSala 5 - Laboratório de Informática
ÁreaÁrea 49.3549.35
DescriçãoDescrição Sala 5 - Laboratório de InformáticaSala 5 - Laboratório de Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 8 - Laboratório de InformáticaSala 8 - Laboratório de Informática
ÁreaÁrea 49.0949.09
DescriçãoDescrição Sala 8 - Laboratório de InformáticaSala 8 - Laboratório de Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 17 - Laboratório de InformáticaSala 17 - Laboratório de Informática
ÁreaÁrea 50.5150.51
DescriçãoDescrição Sala 17 - Laboratório de InformáticaSala 17 - Laboratório de Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 14 - Diretoria de ServiçosSala 14 - Diretoria de Serviços
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Sala 14 - Diretoria de ServiçosSala 14 - Diretoria de Serviços

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala Servidor - CPDSala Servidor - CPD
ÁreaÁrea 5.845.84
DescriçãoDescrição Sala Servidor - CPDSala Servidor - CPD

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro CoordenaçãoBanheiro Coordenação
ÁreaÁrea 33
DescriçãoDescrição Banheiro CoordenaçãoBanheiro Coordenação

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 6 - Secretaria AcademicaSala 6 - Secretaria Academica
ÁreaÁrea 5353
DescriçãoDescrição Sala 6 - Secretaria AcademicaSala 6 - Secretaria Academica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 7 - Sala de aulaSala 7 - Sala de aula
ÁreaÁrea 4949
DescriçãoDescrição Sala 7 - Sala de aulaSala 7 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 8 - Sala de aulaSala 8 - Sala de aula
ÁreaÁrea 4949
DescriçãoDescrição Sala 8 - Sala de aulaSala 8 - Sala de aula
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 9 - Sala de aulaSala 9 - Sala de aula
ÁreaÁrea 4949
DescriçãoDescrição Sala 9 - Sala de aulaSala 9 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 12 - Sala de aulaSala 12 - Sala de aula
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 12 - Sala de aulaSala 12 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 13 - Sala de aulaSala 13 - Sala de aula
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Sala 13 - Sala de aulaSala 13 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 11 - Banheiro MasculinoSala 11 - Banheiro Masculino
ÁreaÁrea 3131
DescriçãoDescrição Sala 11 - Banheiro MasculinoSala 11 - Banheiro Masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 3 - Sala dos professoresSala 3 - Sala dos professores
ÁreaÁrea 2525
DescriçãoDescrição Sala 3 - Sala dos professoresSala 3 - Sala dos professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro masculino - professoresBanheiro masculino - professores
ÁreaÁrea 44
DescriçãoDescrição Banheiro masculino - professoresBanheiro masculino - professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro feminino - professorasBanheiro feminino - professoras
ÁreaÁrea 55
DescriçãoDescrição Banheiro feminino - professorasBanheiro feminino - professoras

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Copa - professoresCopa - professores
ÁreaÁrea 1515
DescriçãoDescrição Copa - professoresCopa - professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 1 - CoordenaçãoSala 1 - Coordenação
ÁreaÁrea 3232
DescriçãoDescrição Sala 1 - CoordenaçãoSala 1 - Coordenação

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1

                            36 / 83                            36 / 83



 

Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 16 - Banheiro FemininoSala 16 - Banheiro Feminino
ÁreaÁrea 24.924.9
DescriçãoDescrição Sala 16 - Banheiro FemininoSala 16 - Banheiro Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 24 - Banheiro FemininoSala 24 - Banheiro Feminino
ÁreaÁrea 30.630.6
DescriçãoDescrição Sala 24 - Banheiro FemininoSala 24 - Banheiro Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Escada Fundos - SobeEscada Fundos - Sobe
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Escada Fundos - SobeEscada Fundos - Sobe

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 23 - VideoSala 23 - Video
ÁreaÁrea 53.4753.47
DescriçãoDescrição Sala 23 - VideoSala 23 - Video

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 19 - BibliotecaSala 19 - Biblioteca
ÁreaÁrea 53.8453.84
DescriçãoDescrição Sala 19 - BibliotecaSala 19 - Biblioteca

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 26 - Sala de aulaSala 26 - Sala de aula
ÁreaÁrea 49.849.8
DescriçãoDescrição Sala 26 - Sala de aulaSala 26 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 25 - Sala de aulaSala 25 - Sala de aula
ÁreaÁrea 50.150.1
DescriçãoDescrição Sala 25 - Sala de aulaSala 25 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 20 - Sala de aulaSala 20 - Sala de aula
ÁreaÁrea 49.6849.68
DescriçãoDescrição Sala 20 - Sala de aulaSala 20 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 21 - Sala de aulaSala 21 - Sala de aula
ÁreaÁrea 49.2349.23
DescriçãoDescrição Sala 21 - Sala de aulaSala 21 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala 22 - Sala de aulaSala 22 - Sala de aula
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ÁreaÁrea 49.4149.41
DescriçãoDescrição Sala 22 - Sala de aulaSala 22 - Sala de aula

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de LivrosSala de Livros
ÁreaÁrea 14.2514.25
DescriçãoDescrição Sala de LivrosSala de Livros

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Salas de aulaSalas de aula VentiladorVentilador 4848
Salas de aulaSalas de aula Carteira escolarCarteira escolar 480480
Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos 3 Computador Core i3 completo:3 Computador Core i3 completo:

mouse, teclado, caixa de som,mouse, teclado, caixa de som,
monitor, estabilizador. Ummonitor, estabilizador. Um
NotebookNotebook

44

Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Arquivo de aço comum paraArquivo de aço comum para
pastaspastas

22

SecretariaSecretaria Ar condicionadoAr condicionado 11
DiretoriaDiretoria Ar condicionadoAr condicionado 11
Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Ar condicionadoAr condicionado 11

Sala de coordenaçãoSala de coordenação Ar condicionadoAr condicionado 11
SecretariaSecretaria Armário de aço com 2 portasArmário de aço com 2 portas 22
SecretariaSecretaria Computador HP Core i5Computador HP Core i5

completo: mouse, teclado, caixacompleto: mouse, teclado, caixa
de som, monitor, estabilizador.de som, monitor, estabilizador.

22

SecretariaSecretaria MultifuncionalMultifuncional 22
SecretariaSecretaria Mesa redondaMesa redonda 11
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Mesa para computadorMesa para computador 4040
Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Mesa para computadorMesa para computador 22

SecretariaSecretaria Cadeira simplesCadeira simples 22
Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 11
SecretariaSecretaria Mesa para computadorMesa para computador 22
SecretariaSecretaria Cadeira giratóriaCadeira giratória 33
SecretariaSecretaria Arquivo de aço com gavetasArquivo de aço com gavetas

pequenaspequenas
22

SecretariaSecretaria Arquivo de aço comum paraArquivo de aço comum para
pastas de alunospastas de alunos

55

SecretariaSecretaria Mesa para impressoraMesa para impressora 11
SecretariaSecretaria Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 11
Pátio/CorredorPátio/Corredor TelevisãoTelevisão 22
DiretoriaDiretoria Escrivaninha com gavetasEscrivaninha com gavetas 22
Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Escrivaninha com gavetasEscrivaninha com gavetas 22

DiretoriaDiretoria Rádio com 2 caixas de somRádio com 2 caixas de som 11
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Cadeira giratóriaCadeira giratória 6060
Sala de coordenaçãoSala de coordenação MultifuncionalMultifuncional 22
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Quadro de AvisosQuadro de Avisos 22
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Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Cadeira giratóriaCadeira giratória 44

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Cadeira simplesCadeira simples 22

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Arquivo de aço comum paraArquivo de aço comum para
pastaspastas

22

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Armário de aço com 2 portasArmário de aço com 2 portas 22

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Estante de aço abertaEstante de aço aberta 11

Sala de coordenaçãoSala de coordenação Computador Pentium 4 completo:Computador Pentium 4 completo:
mouse, teclado, caixa de som,mouse, teclado, caixa de som,
monitor, estabilizador e CPUmonitor, estabilizador e CPU

22

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

MultifuncionalMultifuncional 33

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Mesa para impressoraMesa para impressora 22

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 11

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
administrativosadministrativos

Computador Itautec Core i3Computador Itautec Core i3
completo: mouse, teclado, caixacompleto: mouse, teclado, caixa
de som, monitor, estabilizado.de som, monitor, estabilizado.

33

Sala de coordenaçãoSala de coordenação Arquivo de aço comum paraArquivo de aço comum para
pastaspastas

22

Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos MultifuncionalMultifuncional 11
BibliotecaBiblioteca ComputadoresComputadores 77
Sala de VídeoSala de Vídeo Mesa para computadorMesa para computador 11
Sala de coordenaçãoSala de coordenação Estante de aço abertaEstante de aço aberta 22
Sala de coordenaçãoSala de coordenação Mesa redondaMesa redonda 11
DiretoriaDiretoria Mesa para computadorMesa para computador 22
Sala de coordenaçãoSala de coordenação Cadeira simplesCadeira simples 44
Sala de coordenaçãoSala de coordenação Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 11
CopaCopa Bebedouro refrigeradoBebedouro refrigerado 11
CantinaCantina Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 11
Sala de VídeoSala de Vídeo Cadeira escolar/universitáriaCadeira escolar/universitária 4040
Laboratório de EnfermagemLaboratório de Enfermagem TelevisãoTelevisão 11
Sala de VídeoSala de Vídeo TelevisãoTelevisão 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Computador Positivo Pentium 4Computador Positivo Pentium 4

completo: mouse, teclado, caixacompleto: mouse, teclado, caixa
de som, monitor, estabilizadorde som, monitor, estabilizador

11

DiretoriaDiretoria MultifuncionalMultifuncional 11
Sala de VídeoSala de Vídeo TelevisãoTelevisão 22
DiretoriaDiretoria Mesa para impressoraMesa para impressora 22
Sala dos professoresSala dos professores TelevisãoTelevisão 11
Sala de VídeoSala de Vídeo Aparelho de DVDAparelho de DVD 11
Sala de VídeoSala de Vídeo Data ShowData Show 22
Sala de VídeoSala de Vídeo Computador completo comComputador completo com

mouse, teclado, caixa de som,mouse, teclado, caixa de som,
monitor, estabilizador e CPUmonitor, estabilizador e CPU

11

Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Balança de chãoBalança de chão 11
Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Mesa para computadorMesa para computador 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Balança de mesa infantilBalança de mesa infantil 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Esqueleto humano acrílicoEsqueleto humano acrílico 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Cadeira de banhoCadeira de banho 11
Salas de aulaSalas de aula cadeira escolarcadeira escolar 480480
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Sala de AulaSala de Aula Data ShowData Show 1111
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Cadeira de rodasCadeira de rodas 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Carrinho de curativosCarrinho de curativos 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Suporte para braçoSuporte para braço 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem BiomboBiombo 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Mesa com rodas para refeiçãoMesa com rodas para refeição 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Mesa de cabeceiraMesa de cabeceira 22
Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Escrivaninha com gavetasEscrivaninha com gavetas 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Cama hospitalarCama hospitalar 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem MacaMaca 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Suporte para soroSuporte para soro 22
DiretoriaDiretoria Armário de aço com 2 portasArmário de aço com 2 portas 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Escada para camaEscada para cama 22
Salas de aulaSalas de aula Quadro de AvisosQuadro de Avisos 1212
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Armário de vidro paraArmário de vidro para

medicamentosmedicamentos
22

Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Boneco de vinil com órgãosBoneco de vinil com órgãos
genitais masculinos e femininosgenitais masculinos e femininos

11

Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem EstetoscópioEstetoscópio 55
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem EsfigmomanômetroEsfigmomanômetro 55
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Suporte de soro para macaSuporte de soro para maca 11
Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Cadeira giratóriaCadeira giratória 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Colar cervicalColar cervical 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Tala ortopédiaTala ortopédia 33
DiretoriaDiretoria Aparelho TelefônicoAparelho Telefônico 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Braço para punção venosaBraço para punção venosa 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem AmbúAmbú 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem ComadreComadre 11
Salas de aulaSalas de aula Quadro de AvisosQuadro de Avisos 1212
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem PapagaioPapagaio 11
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Balde de inox com tampaBalde de inox com tampa 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem CubarimCubarim 22
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Bandeja de inox auxiliar paraBandeja de inox auxiliar para

mediametosmediametos
11

Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Cadeira simplesCadeira simples 33
Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem Aparelho HGTAparelho HGT 11
DiretoriaDiretoria Computador HP Core i5Computador HP Core i5

completo: mouse, teclado, caixacompleto: mouse, teclado, caixa
de som, monitor, estabilizadorde som, monitor, estabilizador

22

BibliotecaBiblioteca Computador Positivo Core i3Computador Positivo Core i3
completo: mouse, teclado, caixacompleto: mouse, teclado, caixa
de som, monitor, estabilizadorde som, monitor, estabilizador

55

BibliotecaBiblioteca Cadeira giratóriaCadeira giratória 11
BibliotecaBiblioteca Prateleira de açoPrateleira de aço 1616
BibliotecaBiblioteca Mesa de estudos quadradaMesa de estudos quadrada 22
BibliotecaBiblioteca Cadeira simplesCadeira simples 88
Salas de aulaSalas de aula Mesa do professorMesa do professor 1212
BibliotecaBiblioteca VentiladorVentilador 33
Sala dos professoresSala dos professores Armário de aço com 9 portasArmário de aço com 9 portas 33
Sala dos professoresSala dos professores Mesa grande para professoresMesa grande para professores 11
Diretoria de serviços acadêmicosDiretoria de serviços acadêmicos Armário de aço com 2 portasArmário de aço com 2 portas 33
DiretoriaDiretoria Servidor (internet)Servidor (internet) 11
Sala dos professoresSala dos professores Cadeira simplesCadeira simples 1010
Sala dos professoresSala dos professores Computador Core i3 completo:Computador Core i3 completo:

mouse, teclado, caixa de som,mouse, teclado, caixa de som,
11
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monitor, estabilizador e CPU.monitor, estabilizador e CPU.
Sala dos professoresSala dos professores Quadro de AvisosQuadro de Avisos 11
Sala dos professoresSala dos professores Bebedouro refrigeradoBebedouro refrigerado 11
Sala dos professoresSala dos professores Mesa para computadorMesa para computador 11
Sala dos professoresSala dos professores Suporte para coposSuporte para copos 22
SecretariaSecretaria Escrivaninha com gavetasEscrivaninha com gavetas 11
Laboratórios de InformáticaLaboratórios de Informática Computadores completos comComputadores completos com

mouse, teclado, caixa de som,mouse, teclado, caixa de som,
monitor, estabilizador e CPUmonitor, estabilizador e CPU

4040

Laboratório de InformáticaLaboratório de Informática Ar condicionadoAr condicionado 66
Sala de VídeoSala de Vídeo Ar condicionadoAr condicionado 11

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

A Etec Rodrigues de Abreu tem como fontes de recursos financeiros,o adiantamento que o CentroA Etec Rodrigues de Abreu tem como fontes de recursos financeiros,o adiantamento que o Centro
Paula Souzadisponibilizamensalmente,a APM cujos recursos vêm da contribuição voluntária dosPaula Souzadisponibilizamensalmente,a APM cujos recursos vêm da contribuição voluntária dos
alunos por ocasião da matrícula, do repasse de parte da arrecadação do Vestibulinho e do aluguel daalunos por ocasião da matrícula, do repasse de parte da arrecadação do Vestibulinho e do aluguel da
cantina escolar. A verba mensal disponibilizada pelo Centro é responsável pela aquisição de materialcantina escolar. A verba mensal disponibilizada pelo Centro é responsável pela aquisição de material
de consumo necessário para o desenvolvimento das aulas e material para o setor administrativo. Ade consumo necessário para o desenvolvimento das aulas e material para o setor administrativo. A
receita líquida obtida pela APM é utilizada para a aquisição de equipamentos, materiais didáticos,receita líquida obtida pela APM é utilizada para a aquisição de equipamentos, materiais didáticos,
necessidades pedagógicas, bem como conservação e manutenção do prédio que são imprescindíveisnecessidades pedagógicas, bem como conservação e manutenção do prédio que são imprescindíveis
e urgentes. A APM oferece café e chá para os professores e funcionários quando há a realização dee urgentes. A APM oferece café e chá para os professores e funcionários quando há a realização de
reuniões pedagógicas, de planejamento e outras envolvendo a comunidade escolar. Para atender osreuniões pedagógicas, de planejamento e outras envolvendo a comunidade escolar. Para atender os
objetivos definidos em seu estatuto, a APM sempre aplica seus recursos, provenientes dasobjetivos definidos em seu estatuto, a APM sempre aplica seus recursos, provenientes das
contribuições, parcerias, subvenções, doações, promoções, retribuições por serviços prestados econtribuições, parcerias, subvenções, doações, promoções, retribuições por serviços prestados e
outras fontes de receitas, em projetos escolares, quer pedagógicos ou na manutenção predial, ou naoutras fontes de receitas, em projetos escolares, quer pedagógicos ou na manutenção predial, ou na
segurança aos estudantes, ou nos vestibulinhos (divulgação), sempre fazendo uso devidamentesegurança aos estudantes, ou nos vestibulinhos (divulgação), sempre fazendo uso devidamente
correto. Existem também eventos promovidos pela escola cuja arrecadação ajuda nas despesas,correto. Existem também eventos promovidos pela escola cuja arrecadação ajuda nas despesas,
como a Festa Junina, Festa de Integração onde os recursos arrecadados são destinados para a APM.como a Festa Junina, Festa de Integração onde os recursos arrecadados são destinados para a APM.
Durante o ano de 2020 devido aPandemia os serviços da cantina foram suspensos.Durante o ano de 2020 devido aPandemia os serviços da cantina foram suspensos.

Devido a Pandemia durante alguns meses o Adiantamento foi reduzido e os valores disponibilizadosDevido a Pandemia durante alguns meses o Adiantamento foi reduzido e os valores disponibilizados
de acordo com a necessidade da Unidade Escolar para aquisição de EPIs e insumos parade acordo com a necessidade da Unidade Escolar para aquisição de EPIs e insumos para
higienização e prevenção.higienização e prevenção.

No final de 2020 e no próximo mês de julho de 2021 foram disponibilizados R$ 17.000,00 paraNo final de 2020 e no próximo mês de julho de 2021 foram disponibilizados R$ 17.000,00 para
Manutenção Predial, recurso que deve ser aplicado unicamente para itens especificos daManutenção Predial, recurso que deve ser aplicado unicamente para itens especificos da
manutenção da Unidade Escolar.manutenção da Unidade Escolar.

Dos valores totais anuais arrecadados, as porcentagens de contribuições estão assim divididas:Dos valores totais anuais arrecadados, as porcentagens de contribuições estão assim divididas:

- 55%adiantamento;- 55%adiantamento;

- 28%vestibulinho;- 28%vestibulinho;

-5% aluguel dos muros;-5% aluguel dos muros;

- 12%contribuição da APM;- 12%contribuição da APM;
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Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDASIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 09.132.935/0001-04. CNPJ 09.132.935/0001-04

PROCESSO 6662/16 CONTRATO 052/17- ASSINATURA EM12/06/2017 -TÉRMINO EM12/09/2018PROCESSO 6662/16 CONTRATO 052/17- ASSINATURA EM12/06/2017 -TÉRMINO EM12/09/2018

PRORROGADOPRORROGADO ATÉ 12/06/2022 ATÉ 12/06/2022

Gestor: Eliete Regina de SouzaGestor: Eliete Regina de Souza

ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDAESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ 05.457.677/0001-77. CNPJ 05.457.677/0001-77

PROCESSO 06747/17 CONTRATO 131/18 - ASSINATURA EM 17/10/2018 - TÉRMINO EM 17/01/2020PROCESSO 06747/17 CONTRATO 131/18 - ASSINATURA EM 17/10/2018 - TÉRMINO EM 17/01/2020

PRORROGADO ATÉ 17/07/2022PRORROGADO ATÉ 17/07/2022

Gestor: Eliete Regina de SouzaGestor: Eliete Regina de Souza

CTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - MECTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - ME

PROCESSO 858639/19 CONTRATO 135/19 - ASSINATURA EM 04/10/2019 - TÉRMINO EM 04/04/2022PROCESSO 858639/19 CONTRATO 135/19 - ASSINATURA EM 04/10/2019 - TÉRMINO EM 04/04/2022

Gestor: Eliete Regina de SouzaGestor: Eliete Regina de Souza

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação APMAPM
DescriçãoDescrição A Associação de Pais e Mestres é entidade jurídicaA Associação de Pais e Mestres é entidade jurídica

de direito privado, criada com a finalidade dede direito privado, criada com a finalidade de
colaborar para o aperfeiçoamento do processocolaborar para o aperfeiçoamento do processo
educacional, para a assistência escolar e para aeducacional, para a assistência escolar e para a
integrar escola-comunidade. A APM é umaintegrar escola-comunidade. A APM é uma
instituição auxiliar da Escola e de acordo com seuinstituição auxiliar da Escola e de acordo com seu
estatuto tem por finalidade: * Colaborar noestatuto tem por finalidade: * Colaborar no
aprimoramento do processo educacional, naaprimoramento do processo educacional, na
assistência escolar e na integração família-escola-assistência escolar e na integração família-escola-
comunidade; * Colaborar com a direção docomunidade; * Colaborar com a direção do
estabelecimento para atingir os objetivosestabelecimento para atingir os objetivos
educacionais propostos pela escola; * Mobilizareducacionais propostos pela escola; * Mobilizar
recursos materiais e financeiros da comunidaderecursos materiais e financeiros da comunidade
para auxiliar a escola, no que diz respeito a:para auxiliar a escola, no que diz respeito a:
melhoria do ensino, conservação e manutençãomelhoria do ensino, conservação e manutenção
do prédio, manutenção nos equipamentos e dasdo prédio, manutenção nos equipamentos e das
instalações elétricas. Suas prioridades são: * Eminstalações elétricas. Suas prioridades são: * Em
curto prazo, manutenção preventiva e corretivacurto prazo, manutenção preventiva e corretiva
da escola; * Em médio prazo, melhorias noda escola; * Em médio prazo, melhorias no
espaços utilizado pelos alunos; * Em longo prazo,espaços utilizado pelos alunos; * Em longo prazo,
compra de equipamentos específicos. Acompra de equipamentos específicos. A
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divulgação da APM ocorre durante o período dedivulgação da APM ocorre durante o período de
matrículas, salas de aulas e nas reuniões de paismatrículas, salas de aulas e nas reuniões de pais
e mestres, através de esclarecimentos dados pelae mestres, através de esclarecimentos dados pela
equipe de direção, coordenação e professores. Oequipe de direção, coordenação e professores. O
doar é facultativo das contribuições e não isentadoar é facultativo das contribuições e não isenta
os associados do dever moral de, dentro de suasos associados do dever moral de, dentro de suas
possibilidades, cooperarem para a constituição dopossibilidades, cooperarem para a constituição do
fundo financeiro da APM. É importante salientarfundo financeiro da APM. É importante salientar
que o Centro Paula Souza custeia verba deque o Centro Paula Souza custeia verba de
despesas mensalmente da escola, visando adespesas mensalmente da escola, visando a
manutenção da mesma, a referida verba emmanutenção da mesma, a referida verba em
conjunto com as contribuições provenientes daconjunto com as contribuições provenientes da
APM supre os gastos da unidade. Com aAPM supre os gastos da unidade. Com a
pandemia, houve a recondução dos membros dapandemia, houve a recondução dos membros da
APM de 2020 para 2021. Ainda, também éAPM de 2020 para 2021. Ainda, também é
importante salientar que as campanhas deimportante salientar que as campanhas de
arrecadação foram muito atingidas com aarrecadação foram muito atingidas com a
pandemia, impactando as receitas geradas pelapandemia, impactando as receitas geradas pela
APM. DIRETORIA EXECUTIVA Presidente: Ana CarlaAPM. DIRETORIA EXECUTIVA Presidente: Ana Carla
Fernandes Cacere Diretora Executiva: FabianaFernandes Cacere Diretora Executiva: Fabiana
Aparecida Menegazzo Cordeiro Vice-diretoraAparecida Menegazzo Cordeiro Vice-diretora
Executiva: Silvia Cristiane Marangoni DiretoraExecutiva: Silvia Cristiane Marangoni Diretora
Financeira: Mirian Yumi Hamada Memari Vice-Financeira: Mirian Yumi Hamada Memari Vice-
diretor Financeiro: João Carlos Tascin Diretordiretor Financeiro: João Carlos Tascin Diretor
Cultural, Esportivo e Social: Michelle Godoy deCultural, Esportivo e Social: Michelle Godoy de
Mattos Diretor de Patrimônio: Roberta RibeiroMattos Diretor de Patrimônio: Roberta Ribeiro
Soares Moura Padoan Secretaria: Paula Vilani daSoares Moura Padoan Secretaria: Paula Vilani da
Silva Addad Membros eleitos para o ConselhoSilva Addad Membros eleitos para o Conselho
Fiscal (Pais): Maria Lúcia de Azevedo e AnaFiscal (Pais): Maria Lúcia de Azevedo e Ana
Michele Noitel Valim Teixeira de CarvalhoMichele Noitel Valim Teixeira de Carvalho
Funcionário: Germano de Jesus TobiasFuncionário: Germano de Jesus Tobias

DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição O Conselho de Escola possui as seguintesO Conselho de Escola possui as seguintes

atribuições: I – Deliberar sobre: a) A propostaatribuições: I – Deliberar sobre: a) A proposta
pedagógica da escola; b) As alternativas depedagógica da escola; b) As alternativas de
soluções para os problemas administrativos esoluções para os problemas administrativos e
pedagógicos; c) As prioridades para aplicação depedagógicos; c) As prioridades para aplicação de
recursos gerados pela escola e instituiçõesrecursos gerados pela escola e instituições
auxiliares; II – propor ao CEETEPS a extinção ou aauxiliares; II – propor ao CEETEPS a extinção ou a
criação de cursos; III – aprovar o Plano Plurianualcriação de cursos; III – aprovar o Plano Plurianual
de Gestão e o Plano Escolar; IV – apreciar osde Gestão e o Plano Escolar; IV – apreciar os
relatos anuais da escola, analisando seurelatos anuais da escola, analisando seu
desempenho diante das diretrizes e metasdesempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas; • O Conselho de Escola poderá serestabelecidas; • O Conselho de Escola poderá ser
convocado pela Direção para manifestar-se sobreconvocado pela Direção para manifestar-se sobre
outros temas de interesse da comunidade escolar.outros temas de interesse da comunidade escolar.
• O Conselho de Escola reunir-se- ordinariamente,• O Conselho de Escola reunir-se- ordinariamente,
no mínimo, uma vez a cada semestre e,no mínimo, uma vez a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seuextraordinariamente, quando convocado pelo seu
presidente ou pela maioria de seus membros.presidente ou pela maioria de seus membros.
Membros do Conselho de Escola: COMUNIDADEMembros do Conselho de Escola: COMUNIDADE
ESCOLAR Presidente nato – Ana Carla FernandesESCOLAR Presidente nato – Ana Carla Fernandes
Cacere Representante das diretorias de serviços eCacere Representante das diretorias de serviços e
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relações institucionais : Eliana Madeira Limarelações institucionais : Eliana Madeira Lima
Professor: Roberta Ribeiro S. M. Padoan ServidorProfessor: Roberta Ribeiro S. M. Padoan Servidor
Técnico-Administrativo: César Neves Ortiz Pai deTécnico-Administrativo: César Neves Ortiz Pai de
Aluno: Carlos Douglas da Silva Funchal Aluno:Aluno: Carlos Douglas da Silva Funchal Aluno:
Regiane dos Santos Clemente ValerianoRegiane dos Santos Clemente Valeriano
Representante das instituições auxiliares: FabianaRepresentante das instituições auxiliares: Fabiana
Ap. Menegazzo Cordeiro COMUNIDADE EXTRAAp. Menegazzo Cordeiro COMUNIDADE EXTRA
ESCOLAR Representante de órgão de Classe:ESCOLAR Representante de órgão de Classe:
Silvia Marangoni Representante de EmpresáriosSilvia Marangoni Representante de Empresários
Vinculado a um curso : Faberson FerrasiVinculado a um curso : Faberson Ferrasi
Representante do poder público municipal : JoãoRepresentante do poder público municipal : João
Carlos Tascin Aluno Egresso atuante em sua áreaCarlos Tascin Aluno Egresso atuante em sua área
de formação Técnica: David Gonçalves Juniorde formação Técnica: David Gonçalves Junior
Representante de Entidade Assistencial: AntonioRepresentante de Entidade Assistencial: Antonio
Monteiro da SilvaMonteiro da Silva

DenominaçãoDenominação Grêmio EstudantilGrêmio Estudantil
DescriçãoDescrição O Grêmio tem por objetivos: I - RepresentarO Grêmio tem por objetivos: I - Representar

condignamente o corpo discente; II - Defender oscondignamente o corpo discente; II - Defender os
interesses individuais e coletivos dos alunos dainteresses individuais e coletivos dos alunos da
unidade escolar; III - Incentivar a cultura literária,unidade escolar; III - Incentivar a cultura literária,
artística e desportiva de seus membros; IV -artística e desportiva de seus membros; IV -
Promover a cooperação entre administradores,Promover a cooperação entre administradores,
funcionários, professores e alunos no trabalhofuncionários, professores e alunos no trabalho
Escolar buscando seus aprimoramentos; V-Escolar buscando seus aprimoramentos; V-
Realizar intercâmbio e colaboração de caráterRealizar intercâmbio e colaboração de caráter
cultural e educacional com outras instituiçõescultural e educacional com outras instituições
educacionais, assim como a filiação a entidadeseducacionais, assim como a filiação a entidades
gerais UMES (União Municipal dos Estudantesgerais UMES (União Municipal dos Estudantes
Secundaristas), UBES (União Brasileira dosSecundaristas), UBES (União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas), etc.; VI - Lutar pelaEstudantes Secundaristas), etc.; VI - Lutar pela
democracia permanente na Escola, através dodemocracia permanente na Escola, através do
direito de participação nos órgãos internos dedireito de participação nos órgãos internos de
deliberação da Escola. GRÊMIO ESTUDANTIL -deliberação da Escola. GRÊMIO ESTUDANTIL -
CHAPA 2021 Nome: Júlia Teixeira Matheus RG:CHAPA 2021 Nome: Júlia Teixeira Matheus RG:
57.140.949-0 Presidente Nome: Gabrielle L. A. de57.140.949-0 Presidente Nome: Gabrielle L. A. de
Moura RG: 50.424.022-5 Vice-Presidente AndreaMoura RG: 50.424.022-5 Vice-Presidente Andrea
Suzanne D. V. de Negreiros RG: 30.712.642-0 1ºSuzanne D. V. de Negreiros RG: 30.712.642-0 1º
Secretário Anna Laura Z. Mulato RG: 54.585.743-0Secretário Anna Laura Z. Mulato RG: 54.585.743-0
2º Secretário Fernanda M. de Andrade RG:2º Secretário Fernanda M. de Andrade RG:
34.196.239-9 1º Tesoureiro Luis Antonio M.34.196.239-9 1º Tesoureiro Luis Antonio M.
Monteiro RG: 55.052.624-9 2º Tesoureiro MariaMonteiro RG: 55.052.624-9 2º Tesoureiro Maria
Clara B. Cacere RG: 59.383.857-9 Orador AnneClara B. Cacere RG: 59.383.857-9 Orador Anne
Isabelle P. de Castilho RG: 59.289.239-6 DiretorIsabelle P. de Castilho RG: 59.289.239-6 Diretor
Cultural Thaise da Silva Bertulino RG:Cultural Thaise da Silva Bertulino RG:
57.170.653-8 Diretor Esportes Claudia V. Amantini57.170.653-8 Diretor Esportes Claudia V. Amantini
RG: 50.421.387-8 Diretor Social Giovanna V. G.RG: 50.421.387-8 Diretor Social Giovanna V. G.
Moya RG: 57.431.186-5 Diretor Imprensa PietraMoya RG: 57.431.186-5 Diretor Imprensa Pietra
Bernardi Gambetti RG: 62.924.009-7 SuplenteBernardi Gambetti RG: 62.924.009-7 Suplente

DenominaçãoDenominação CIPA - Comissão Interna de Prevenção deCIPA - Comissão Interna de Prevenção de
AcidentesAcidentes

DescriçãoDescrição A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
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CIPA, formada pelos trabalhadores da empresa,CIPA, formada pelos trabalhadores da empresa,
tem como objetivo a prevenção de acidentes etem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo adoenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível permanentemente o trabalhotornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saídocom a preservação da vida e a promoção da saído
trabalhador. Toda empresa que possuatrabalhador. Toda empresa que possua
funcionários regidos pela Consolidação das Leisfuncionários regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, deve constituir CIPA, pordo Trabalho – CLT, deve constituir CIPA, por
estabelecimento, e manutenção em regularestabelecimento, e manutenção em regular
funcionamento. A CIPA Regulamentada pelafuncionamento. A CIPA Regulamentada pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) nosConsolidação das Leis do Trabalho (CLT) nos
artigos 163 a 165 e pela Norma Regulamentadoraartigos 163 a 165 e pela Norma Regulamentadora
5 (NR-5), contida na portaria 3.214 de 08.06.78 do5 (NR-5), contida na portaria 3.214 de 08.06.78 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Presidente –Ministério do Trabalho e Emprego. Presidente –
Samuel Ogasawara Vice-Presidente – SilviaSamuel Ogasawara Vice-Presidente – Silvia
Cristiane Marangoni Membro – Fabiana AparecidaCristiane Marangoni Membro – Fabiana Aparecida
Cordeiro Menegazzo Cordeiro Suplente – GermanoCordeiro Menegazzo Cordeiro Suplente – Germano
de Jesus Tobiasde Jesus Tobias

MissãoMissão
Oferecer à sociedade um ensino público de qualidade, formando um cidadão crítico, com amplosOferecer à sociedade um ensino público de qualidade, formando um cidadão crítico, com amplos
conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos e com princípios baseados na solidariedade,conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos e com princípios baseados na solidariedade,
respeito, responsabilidade e consciência ambiental que garantam a competência profissional derespeito, responsabilidade e consciência ambiental que garantam a competência profissional de
acordo com as necessidades do mercado, os anseios da comunidade e o efetivo exercício daacordo com as necessidades do mercado, os anseios da comunidade e o efetivo exercício da
cidadania.cidadania.

VisãoVisão
Ser excelência na formação e capacitação tanto para a área acadêmica quanto para o mercado deSer excelência na formação e capacitação tanto para a área acadêmica quanto para o mercado de
trabalho.trabalho.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

A ETEC Rodrigues de Abreu localiza-se na região central, na cidade de Bauru, centro oeste do estadoA ETEC Rodrigues de Abreu localiza-se na região central, na cidade de Bauru, centro oeste do estado
de São Paulo. Por estar situada ao lado de uma das principais avenidas da cidade, onde circulamde São Paulo. Por estar situada ao lado de uma das principais avenidas da cidade, onde circulam
várias linhas de ônibus, a Escola tem uma área de atuação abrangente, sendo sua clientela escolarvárias linhas de ônibus, a Escola tem uma área de atuação abrangente, sendo sua clientela escolar
proveniente de todas as regiões da cidade e de alguns municípios próximos. A cidade passa por umproveniente de todas as regiões da cidade e de alguns municípios próximos. A cidade passa por um
processo de reestruturação de suas atividades econômicas, em razão das intensas transformaçõesprocesso de reestruturação de suas atividades econômicas, em razão das intensas transformações
provocadas pela revolução de novas tecnologias, que gerou mudanças sócio-econômicasprovocadas pela revolução de novas tecnologias, que gerou mudanças sócio-econômicas
significativas no mundo da produção e do trabalho. Esse processo consolida a tendência aosignificativas no mundo da produção e do trabalho. Esse processo consolida a tendência ao
crescimento de empresas industriais de alta tecnologia e à ampliação do setor terciário, em que ascrescimento de empresas industriais de alta tecnologia e à ampliação do setor terciário, em que as
atividades comerciais e de prestação de serviços têm destaque. As alterações no processo deatividades comerciais e de prestação de serviços têm destaque. As alterações no processo de
produção de bens e serviços na cidade suscitam desafios quanto à adequação dos trabalhadores àprodução de bens e serviços na cidade suscitam desafios quanto à adequação dos trabalhadores à
nova realidade produtiva. Essa revolução tecnológica originou, à princípio, um crescimento donova realidade produtiva. Essa revolução tecnológica originou, à princípio, um crescimento do
desemprego e da exclusão, decorrente da pouca oferta de profissionais qualificados para o trabalhodesemprego e da exclusão, decorrente da pouca oferta de profissionais qualificados para o trabalho
nos setores mais dinâmicos da economia. Na sociedade atual, a Escola deve adotar procedimentos enos setores mais dinâmicos da economia. Na sociedade atual, a Escola deve adotar procedimentos e
diretrizes educacionais visando à aproximação permanente com o mundo da produção e dodiretrizes educacionais visando à aproximação permanente com o mundo da produção e do
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trabalho, procurando inclusive atenuar os graves problemas do desemprego. Nesse sentido, a ETECtrabalho, procurando inclusive atenuar os graves problemas do desemprego. Nesse sentido, a ETEC
Rodrigues de Abreu desenvolve ações com o intuito de adequar e criar cursos técnicos relacionadosRodrigues de Abreu desenvolve ações com o intuito de adequar e criar cursos técnicos relacionados
às novas exigências do atual mercado de trabalho. É imprescindível buscar contatos com Instituiçõesàs novas exigências do atual mercado de trabalho. É imprescindível buscar contatos com Instituições
públicas e privadas e empresas de diferentes ramos de atuação visando a obtenção de informaçõespúblicas e privadas e empresas de diferentes ramos de atuação visando a obtenção de informações
sócio-econômicas e culturais, parcerias para o desenvolvimento de intercâmbio tecnológico esócio-econômicas e culturais, parcerias para o desenvolvimento de intercâmbio tecnológico e
cultural, obtenção de estágios e empregos para os nossos alunos. Essas ações possibilitam acultural, obtenção de estágios e empregos para os nossos alunos. Essas ações possibilitam a
concretização de programas de apoio e de intercâmbio ou prestação de serviços, contribuindo para aconcretização de programas de apoio e de intercâmbio ou prestação de serviços, contribuindo para a
qualidade da educação profissional dos nossos alunos. A Escola deve estar próxima da Empresa paraqualidade da educação profissional dos nossos alunos. A Escola deve estar próxima da Empresa para
formar profissionais em condições de empregabilidade.formar profissionais em condições de empregabilidade.

Unidade Federativa:Unidade Federativa:
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 São Paulo São Paulo

Municípios limítrofes:Municípios limítrofes:
Arealva, Reginópolis, Piratininga, Agudos, Pederneiras, Duartina e AvaíArealva, Reginópolis, Piratininga, Agudos, Pederneiras, Duartina e Avaí

Distância até a capital:Distância até a capital:
326 km326 km22

Área:Área:
673,488 km673,488 km22

População:População:
364.562 hab. (SP: 18º) - IBGE 2014364.562 hab. (SP: 18º) - IBGE 2014

Densidade:Densidade:
541,3 hab./km541,3 hab./km22

Latitude:Latitude:
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22º18′54” de latitude sul22º18′54” de latitude sul

Longitude:Longitude:
49º03′39” de longitude oeste49º03′39” de longitude oeste

Altitude:Altitude:
526526

Clima:Clima:
Tropical de altitudeTropical de altitude

Vegetação:Vegetação:
Cerrado e Mata atlânticaCerrado e Mata atlântica

Temperatura Média:Temperatura Média:
22,6ºC22,6ºC

Fuso Horário:Fuso Horário:
UTC -3UTC -3

Hidrografia:Hidrografia:
Rio BauruRio Bauru
Rio BatalhaRio Batalha

Precipitação:Precipitação:
Máxima: Janeiro (226,5 mm)Máxima: Janeiro (226,5 mm)
Mínima: Agosto (25,0 mm)Mínima: Agosto (25,0 mm)

Rodovias:Rodovias:
SP-225 - Rod. João Ribeiro de Barros e Rod. Eng. João Batista Cabral RennoSP-225 - Rod. João Ribeiro de Barros e Rod. Eng. João Batista Cabral Renno
SP-294 - Rod. João Ribeiro de BarrosSP-294 - Rod. João Ribeiro de Barros
SP-300 - Rod. Marechal RondonSP-300 - Rod. Marechal Rondon
SP-321 - Rod. Cesário José de CastilhoSP-321 - Rod. Cesário José de Castilho

IDH-M:IDH-M:
0,801 (SP: 20º) - Muito alto - PNUD 20100,801 (SP: 20º) - Muito alto - PNUD 2010

PIB:PIB:
R$ 6.795.517 mil (BR: 76º) - IBGE 2009R$ 6.795.517 mil (BR: 76º) - IBGE 2009

PIB Per Capita:PIB Per Capita:
R$ 18.906,42 - IBGE 2009R$ 18.906,42 - IBGE 2009
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Trabalho e RendimentoTrabalho e Rendimento

Em 2016, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas emEm 2016, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 36.7%. Na comparação com os outros municípios do estado,relação à população total era de 36.7%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava as posições 99 de 645 e 67 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades doocupava as posições 99 de 645 e 67 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do
país todo, ficava na posição 263 de 5570 e 235 de 5570, respectivamente. Considerando domicíliospaís todo, ficava na posição 263 de 5570 e 235 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.5% da população nessascom rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.5% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 447 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4782condições, o que o colocava na posição 447 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4782
de 5570 dentre as cidades do Brasil.de 5570 dentre as cidades do Brasil.
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EducaçãoEducação

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.2 no IDEB.Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.2 no IDEB.
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na comparação com cidades do mesmo estado,Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na comparação com cidades do mesmo estado,
a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 306 de 645. Considerando a notaa nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 306 de 645. Considerando a nota
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 467 de 645. A taxa de escolarização (para pessoasdos alunos dos anos finais, a posição passava a 467 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas
de 6 a 14 anos) foi de 96.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 537 de 645 dentre asde 6 a 14 anos) foi de 96.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 537 de 645 dentre as
cidades do estado e na posição 3751 de 5570 dentre as cidades do Brasil.cidades do estado e na posição 3751 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
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SaúdeSaúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.12 para 1.000 nascidos vivos. As internaçõesA taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.12 para 1.000 nascidos vivos. As internações
devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios dodevido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do
estado, fica nas posições 280 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidadesestado, fica nas posições 280 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 2715 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.do Brasil todo, essas posições são de 2715 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.

                            51 / 83                            51 / 83



 

Território e AmbienteTerritório e Ambiente

Apresenta 98.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93.9% de domicílios urbanosApresenta 98.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93.9% de domicílios urbanos
em vias públicas com arborização e 28% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanizaçãoem vias públicas com arborização e 28% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização
adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com osadequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os
outros municípios do estado, fica na posição 55 de 645, 350 de 645 e 262 de 645, respectivamente.outros municípios do estado, fica na posição 55 de 645, 350 de 645 e 262 de 645, respectivamente.
Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 59 de 5570, 1070 de 5570 e 1329 deJá quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 59 de 5570, 1070 de 5570 e 1329 de
5570, respectivamente.5570, respectivamente.
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente

No ano de 2021, a Etec Rodrigues de Abreu tem um corpo discente composto por 1.275 alunos. NoNo ano de 2021, a Etec Rodrigues de Abreu tem um corpo discente composto por 1.275 alunos. No
processo de matrícula, foi realizada pesquisa via formulário eletrônico aberta a todos os alunos daprocesso de matrícula, foi realizada pesquisa via formulário eletrônico aberta a todos os alunos da
Comunidade Escolar. Foram obtidas 523 respostas, tendo como destaques algumas questões abaixoComunidade Escolar. Foram obtidas 523 respostas, tendo como destaques algumas questões abaixo
elencadas que dão informações sobre o perfil dos ingressantes, de um modo geral:elencadas que dão informações sobre o perfil dos ingressantes, de um modo geral:

1.1. Perguntado se já possuem alguma experiência com a platafoma Microsoft Teams,Perguntado se já possuem alguma experiência com a platafoma Microsoft Teams,
prevaleceram as respostas de que sim, tem conhecimento, com a ferramenta tecnológica:prevaleceram as respostas de que sim, tem conhecimento, com a ferramenta tecnológica:

  https://etecspgov-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/e135_pedagogico_etec_sp_gov_br/EQie4IgaSr5K  https://etecspgov-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/e135_pedagogico_etec_sp_gov_br/EQie4IgaSr5K
le_QabhQbEIBmemQO18Pb5qkNBTYqUpOwA?e=sZIFE5le_QabhQbEIBmemQO18Pb5qkNBTYqUpOwA?e=sZIFE5

  b.Perguntado se possuem alguma doença/comorbidade:  b.Perguntado se possuem alguma doença/comorbidade:

Predominaram as respostas que não possuem. Das doenças apontadas, prevaleceram as respostasPredominaram as respostas que não possuem. Das doenças apontadas, prevaleceram as respostas
para doenças respiratórias, com 59 respostas e respostas para doenças de cunho psicológico, compara doenças respiratórias, com 59 respostas e respostas para doenças de cunho psicológico, com
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18 respostas.18 respostas.

c.Perguntado se o aluno possui alguma necessidade especial, prevaleceram as respostas que nãoc.Perguntado se o aluno possui alguma necessidade especial, prevaleceram as respostas que não
possuem necessidades especiais, com maior quantidade de respostas para alunos com baixa visão epossuem necessidades especiais, com maior quantidade de respostas para alunos com baixa visão e
problemas auditivos, no entanto, ficando o número abaixo de 10 alunos.problemas auditivos, no entanto, ficando o número abaixo de 10 alunos.

1.1. Histórico de escolaridade:Histórico de escolaridade:

Com a situação pandêmica, os processo seletivo para ingresso nos cursos da Etec Rodrigues deCom a situação pandêmica, os processo seletivo para ingresso nos cursos da Etec Rodrigues de
Abreu foram adaptados, as provas presenciais foram suspensas e a seleção passou a ser realizadaAbreu foram adaptados, as provas presenciais foram suspensas e a seleção passou a ser realizada
por meio da análise do histórico escolar do ensino fundamental dos candidatos.Com esta mudançapor meio da análise do histórico escolar do ensino fundamental dos candidatos.Com esta mudança
no formato de seleção, por consequência houve uma mudança no público selecionado e ingressante,no formato de seleção, por consequência houve uma mudança no público selecionado e ingressante,
sobretudo nas turmas dos ensinos médios integrados, sendo superior a 85% o ingresso de alunossobretudo nas turmas dos ensinos médios integrados, sendo superior a 85% o ingresso de alunos
vindos de escolas públicas. vindos de escolas públicas. 

Ainda, em no inicio de 2020, com os ingressantes dos cursos técnicos, ensino médio, médioAinda, em no inicio de 2020, com os ingressantes dos cursos técnicos, ensino médio, médio
integrado e novotec com o objetivo de traçar um perfil dos alunos, portanto, alunos por curso,integrado e novotec com o objetivo de traçar um perfil dos alunos, portanto, alunos por curso,
considerando que os referidos alunos ainda integram nossa Comunidade Escolar, mantemos osconsiderando que os referidos alunos ainda integram nossa Comunidade Escolar, mantemos os
dados para traçar o perfil dos nossos discentes por Curso:dados para traçar o perfil dos nossos discentes por Curso:

PERFIL DO ENSINO MÉDIO REGULAR, INTEGRADOS E NOVOTECPERFIL DO ENSINO MÉDIO REGULAR, INTEGRADOS E NOVOTEC

Ensino Médio Regular da ManhãEnsino Médio Regular da Manhã

No Ensino Médio regular da manhã, responderam à pesquisa 38 alunos: dezessete do sexo femininoNo Ensino Médio regular da manhã, responderam à pesquisa 38 alunos: dezessete do sexo feminino
e vinte e um do sexo masculino, e somente um aluno trabalha. Trinta e sete são solteiros e ume vinte e um do sexo masculino, e somente um aluno trabalha. Trinta e sete são solteiros e um
possui namorado e todos não têm filhos. Dezessete alunos possuem fluência em língua espanhola epossui namorado e todos não têm filhos. Dezessete alunos possuem fluência em língua espanhola e
11 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 3 a 6 salários-mínimos. O meio de transporte11 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 3 a 6 salários-mínimos. O meio de transporte
mais utilizado é o veículo próprio (36%), (são trazidos por algum membro da família), mas umamais utilizado é o veículo próprio (36%), (são trazidos por algum membro da família), mas uma
parcela considerável (28%) utiliza transporte público. A grande maioria (50%) ficou sabendo doparcela considerável (28%) utiliza transporte público. A grande maioria (50%) ficou sabendo do
curso através de amigos. A maioria das famílias (52%) é formada por uma a três pessoas.curso através de amigos. A maioria das famílias (52%) é formada por uma a três pessoas.

ADMINISTRAÇÃO – ETIMADMINISTRAÇÃO – ETIM

No Integrado de Administração, responderam à pesquisa 33 alunos: vinte e cinco do sexo feminino eNo Integrado de Administração, responderam à pesquisa 33 alunos: vinte e cinco do sexo feminino e
oito, do masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todosoito, do masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos
estão cursando concomitantemente o ensino médio. Quinze alunos possuem fluência em línguaestão cursando concomitantemente o ensino médio. Quinze alunos possuem fluência em língua
espanhola e 13 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 3 a 6 salários-mínimos. O meio deespanhola e 13 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 3 a 6 salários-mínimos. O meio de
transporte mais utilizado é o veículo próprio (39%), (são trazidos por algum membro da família), mastransporte mais utilizado é o veículo próprio (39%), (são trazidos por algum membro da família), mas
uma parcela considerável (39%) utiliza transporte público. A grande maioria (63%) ficou sabendo douma parcela considerável (39%) utiliza transporte público. A grande maioria (63%) ficou sabendo do
curso através de amigos. A maioria das famílias (54%) é formada por acima de três pessoas.curso através de amigos. A maioria das famílias (54%) é formada por acima de três pessoas.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – ETIMDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – ETIM

No Integrado de Desenvolvimento de Sistemas, responderam à pesquisa 36 alunos: quinze são doNo Integrado de Desenvolvimento de Sistemas, responderam à pesquisa 36 alunos: quinze são do
sexo feminino e vinte e um, do sexo masculino. Trinta e quatro são solteiros, 2 possuemsexo feminino e vinte e um, do sexo masculino. Trinta e quatro são solteiros, 2 possuem
relacionamentos e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estão cursandorelacionamentos e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estão cursando
concomitantemente o ensino médio. Dezesseis alunos possuem fluência em língua espanhola e 15concomitantemente o ensino médio. Dezesseis alunos possuem fluência em língua espanhola e 15
alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte maisalunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte mais
utilizado é o veículo próprio (44%), (são trazidos por algum membro da família), mas uma parcelautilizado é o veículo próprio (44%), (são trazidos por algum membro da família), mas uma parcela
considerável (38%) utiliza transporte público. A grande maioria (50%) ficou sabendo do cursoconsiderável (38%) utiliza transporte público. A grande maioria (50%) ficou sabendo do curso
através de amigos. A maioria das famílias (52%) é formada de uma a três pessoas.através de amigos. A maioria das famílias (52%) é formada de uma a três pessoas.
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NOVOTEC EM LOGÍSTICANOVOTEC EM LOGÍSTICA

No novotec em logística, responderam à pesquisa 22 alunos: doze são do sexo feminino e dez doNo novotec em logística, responderam à pesquisa 22 alunos: doze são do sexo feminino e dez do
sexo masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estãosexo masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estão
cursando concomitantemente o ensino médio. Seis alunos possuem fluência em língua espanhola ecursando concomitantemente o ensino médio. Seis alunos possuem fluência em língua espanhola e
10 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte10 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte
mais utilizado é o veículo próprio (2%), (são trazidos por algum membro da família), mas umamais utilizado é o veículo próprio (2%), (são trazidos por algum membro da família), mas uma
parcela considerável (68%) utiliza transporte público. A grande maioria (72%) ficou sabendo doparcela considerável (68%) utiliza transporte público. A grande maioria (72%) ficou sabendo do
curso através de amigos. A maioria das famílias (54%) é formada de uma a três pessoas.curso através de amigos. A maioria das famílias (54%) é formada de uma a três pessoas.

 NOVOTEC EM SERVIÇOS JURÍDICOS NOVOTEC EM SERVIÇOS JURÍDICOS

No novotec em logística, responderam à pesquisa 22 alunos: doze são do sexo feminino e dez doNo novotec em logística, responderam à pesquisa 22 alunos: doze são do sexo feminino e dez do
sexo masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estãosexo masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estão
cursando concomitantemente o ensino médio. Seis alunos possuem fluência em língua espanhola ecursando concomitantemente o ensino médio. Seis alunos possuem fluência em língua espanhola e
10 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte10 alunos em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte
mais utilizado é o veículo próprio (2%), (são trazidos por algum membro da família), mas umamais utilizado é o veículo próprio (2%), (são trazidos por algum membro da família), mas uma
parcela considerável (68%) utiliza transporte público. A grande maioria (72%) ficou sabendo doparcela considerável (68%) utiliza transporte público. A grande maioria (72%) ficou sabendo do
curso através de amigos. A maioria das famílias (54%) é formada de uma a três pessoas.curso através de amigos. A maioria das famílias (54%) é formada de uma a três pessoas.

PERFIL DOS CURSOS TÉCNICOSPERFIL DOS CURSOS TÉCNICOS

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

No Técnico em Administração, responderam à pesquisa 42 alunos: vinte e dois são do sexo femininoNo Técnico em Administração, responderam à pesquisa 42 alunos: vinte e dois são do sexo feminino
e vinte do sexo masculino, 70% são solteiros. Dezesseis alunos não possuem influência em nenhumae vinte do sexo masculino, 70% são solteiros. Dezesseis alunos não possuem influência em nenhuma
língua, 15 alunos possuem fluência em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-língua, 15 alunos possuem fluência em língua inglesa. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-
mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio ( 23%), e transporte coletivo (42% ) Amínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio ( 23%), e transporte coletivo (42% ) A
grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos ( 45%) internet (38% ).grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos ( 45%) internet (38% ).

LOGÍSTICALOGÍSTICA

No Técnico em Logística, responderam à pesquisa: 54 alunos: doze são do sexo feminino e quarentaNo Técnico em Logística, responderam à pesquisa: 54 alunos: doze são do sexo feminino e quarenta
e dois do sexo masculino, 83% são solteiros. Vinte e um alunos possuem fluência em língua inglesae dois do sexo masculino, 83% são solteiros. Vinte e um alunos possuem fluência em língua inglesa
e quatorze possui influência em língua espanhola. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. Oe quatorze possui influência em língua espanhola. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O
meio de transporte utilizado: o veículo próprio (25%), e transporte coletivo (59% ) A grade maioriameio de transporte utilizado: o veículo próprio (25%), e transporte coletivo (59% ) A grade maioria
ficou sabendo do curso através de: amigos ( 51%) internet (35% ).ficou sabendo do curso através de: amigos ( 51%) internet (35% ).

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

No Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, responderam à pesquisa: 37 alunos: oito são do sexoNo Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, responderam à pesquisa: 37 alunos: oito são do sexo
feminino e vinte e nove do sexo masculino, 81% são solteiros. Dezesseis alunos possuem fluênciafeminino e vinte e nove do sexo masculino, 81% são solteiros. Dezesseis alunos possuem fluência
em língua inglesa e 10 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. Oem língua inglesa e 10 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O
meio de transporte utilizado: o veículo próprio (32%), e transporte coletivo (43% ) A grade maioriameio de transporte utilizado: o veículo próprio (32%), e transporte coletivo (43% ) A grade maioria
ficou sabendo do curso através de: amigos ( 45%) internet (40% ).ficou sabendo do curso através de: amigos ( 45%) internet (40% ).

SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO

No Técnico em Segurança do Trabalho, responderam à pesquisa: 41 alunos: dezoito são do sexoNo Técnico em Segurança do Trabalho, responderam à pesquisa: 41 alunos: dezoito são do sexo
feminino e vinte e três do sexo masculino, 60% são solteiros. Treze alunos possuem fluência emfeminino e vinte e três do sexo masculino, 60% são solteiros. Treze alunos possuem fluência em
língua inglesa, 5 alunos em língua espanhola e 10 alunos em nenhuma língua. A renda familiar élíngua inglesa, 5 alunos em língua espanhola e 10 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é
entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (48%), e transporteentre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (48%), e transporte
coletivo (26% ) A grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (40%) internet (39%).coletivo (26% ) A grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (40%) internet (39%).
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ENFERMAGEMENFERMAGEM

No Técnico em Enfermagem, responderam à pesquisa: 40 alunos: trinta e dois são do sexo femininoNo Técnico em Enfermagem, responderam à pesquisa: 40 alunos: trinta e dois são do sexo feminino
e vinte e oito do sexo masculino, 57% são solteiros. Onze alunos possuem fluência em línguae vinte e oito do sexo masculino, 57% são solteiros. Onze alunos possuem fluência em língua
inglesa, 9 alunos em língua espanhola e 16 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 ainglesa, 9 alunos em língua espanhola e 16 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a
3 salários-mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (35%), e transporte coletivo3 salários-mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (35%), e transporte coletivo
(50% ) A grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (20%) internet (52%).(50% ) A grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (20%) internet (52%).

NUTRIÇÃO E DIETÉTICANUTRIÇÃO E DIETÉTICA

No Técnico em Nutrição e Dietética, responderam à pesquisa: 22 alunos: vinte são do sexo femininoNo Técnico em Nutrição e Dietética, responderam à pesquisa: 22 alunos: vinte são do sexo feminino
e dois do sexo masculino, 50% são solteiros. Quatro alunos possuem fluência em língua inglesa, 4e dois do sexo masculino, 50% são solteiros. Quatro alunos possuem fluência em língua inglesa, 4
alunos em língua espanhola e 10 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-alunos em língua espanhola e 10 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-
mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (36%), e transporte coletivo (27% ) Amínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (36%), e transporte coletivo (27% ) A
grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (31%) internet (40%).grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (31%) internet (40%).

SERVIÇOS PÚBLICOSSERVIÇOS PÚBLICOS

No Técnico em Serviços Públicos, responderam à pesquisa: 30 alunos: vinte e dois são do sexoNo Técnico em Serviços Públicos, responderam à pesquisa: 30 alunos: vinte e dois são do sexo
feminino e oito do sexo masculino, 66% são solteiros. Oito alunos possuem fluência em línguafeminino e oito do sexo masculino, 66% são solteiros. Oito alunos possuem fluência em língua
inglesa, 5 alunos em língua espanhola e 8 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a 3inglesa, 5 alunos em língua espanhola e 8 alunos em nenhuma língua. A renda familiar é entre 1 a 3
salários-mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (30%), e transporte coletivo (60%salários-mínimos. O meio de transporte utilizado: o veículo próprio (30%), e transporte coletivo (60%
) A grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (56%) internet (33%).) A grade maioria ficou sabendo do curso através de: amigos (56%) internet (33%).

SERVIÇOS JURÍDICOSSERVIÇOS JURÍDICOS

No Técnico em Serviços Jurídicos, responderam à pesquisa: 38 alunos: vinte e oito são do sexoNo Técnico em Serviços Jurídicos, responderam à pesquisa: 38 alunos: vinte e oito são do sexo
feminino e dez do sexo masculino, 84% são solteiros. Quinze alunos possuem fluência em línguafeminino e dez do sexo masculino, 84% são solteiros. Quinze alunos possuem fluência em língua
inglesa, 8 alunos em língua espanhola. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio deinglesa, 8 alunos em língua espanhola. A renda familiar é entre 1 a 3 salários-mínimos. O meio de
transporte utilizado: o veículo próprio (18%), e transporte coletivo (52% ) A grade maioria ficoutransporte utilizado: o veículo próprio (18%), e transporte coletivo (52% ) A grade maioria ficou
sabendo do curso através de: amigos (44%) internet (39%).sabendo do curso através de: amigos (44%) internet (39%).

Atos LegaisAtos Legais
  

Ato de criação da Escola:Ato de criação da Escola:

DECRETO N.º 50.625DECRETO N.º 50.625, DE30 DE MARÇO DE 2006, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE, DE30 DE MARÇO DE 2006, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE
31-3-2006, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 3.31-3-2006, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 3.

"Cria a Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu, no Município de Bauru.""Cria a Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu, no Município de Bauru."

Fundamentação Legal e Autorização dos Planos de Cursos (vigentes):Fundamentação Legal e Autorização dos Planos de Cursos (vigentes):

ENSINO MÉDIO:ENSINO MÉDIO: Parecer CEE N.º 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13. Lei Parecer CEE N.º 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13. Lei
Federal N.º 9394/96, Resolução CNE/CEB N.º 02/12 e Indicações CEE N.º 09/00 e 77/08.Federal N.º 9394/96, Resolução CNE/CEB N.º 02/12 e Indicações CEE N.º 09/00 e 77/08.

ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO DE LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS EENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO DE LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS:SOCIAIS:Lei Federal 9394, de 20-12-1996, Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 4, deLei Federal 9394, de 20-12-1996, Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 4, de

                            56 / 83                            56 / 83



 

13-7-2010; Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004; Decreto 8.268, de13-7-2010; Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004; Decreto 8.268, de
18-6-2014; Parecer CNE/CEB 5, de 4-5-2011;18-6-2014; Parecer CNE/CEB 5, de 4-5-2011;

Planos de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1583, de 1-2-2019, publicada no Diário Oficial dePlanos de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1583, de 1-2-2019, publicada no Diário Oficial de
2-2-2019, Poder Executivo - Seção I, página 87.2-2-2019, Poder Executivo - Seção I, página 87.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (Eixo Tecnológico - Gestão eTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (Eixo Tecnológico - Gestão e
Negócios):Negócios): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º
1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela PortariaCetec– 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela PortariaCetec– 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (EixoTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (Eixo
Tecnológico - Informação e Comunicação):Tecnológico - Informação e Comunicação): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º
11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.ºResolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º
78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto n.º 8.268. de78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto n.º 8.268. de
18-6-2014.18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1648, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1648, de
14-6-2019, publicada no Diário Oficial de 18-6-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 36.14-6-2019, publicada no Diário Oficial de 18-6-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 36.

TÉCNICO EM LOGÍSTICA – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (EixoTÉCNICO EM LOGÍSTICA – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (Eixo
Tecnológico – Gestão e Negócios): Tecnológico – Gestão e Negócios): Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017;Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017;
Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE 78, deResolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE 78, de
7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer
CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela DeliberaçãoCNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação
CEE 168/2019. CEE 168/2019. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1828, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1828, de
17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALTÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
(Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):(Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º 9394, de 10-12-1996; Lei n.º 13.415, de Lei Federal n.º 9394, de 10-12-1996; Lei n.º 13.415, de
16-2-2017; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;16-2-2017; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, deResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de
23-7-2004; Decreto n.º 8.268, de 18-6-2014.23-7-2004; Decreto n.º 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial de
18-11-2017 – Poder Executivo – Seção I – página 42.18-11-2017 – Poder Executivo – Seção I – página 42.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal 9394, de Lei Federal 9394, de
20-12-1996; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE20-12-1996; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE
78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014;78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014;
Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pelaParecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela
Deliberação CEE 168/2019.Deliberação CEE 168/2019.
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Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1792, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1792, de
16-9-2019, publicada no Diário Oficial de 17-9-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 37.16-9-2019, publicada no Diário Oficial de 17-9-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 37.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Eixo Tecnológico - Informação eTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Eixo Tecnológico - Informação e
Comunicação):Comunicação): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial de
6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – páginas 77.6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – páginas 77.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde):TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde): Lei Federal n.º 9394, de Lei Federal n.º 9394, de
20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo DecretoResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto
nº 8.268, de 18-6-2014.nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - (EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)TÉCNICO EM INFORMÁTICA - (EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO):Lei:Lei
Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6,Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6,
de 20-9-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004, alteradode 20-9-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1401, de 17-7-2018, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1401, de 17-7-2018, publicada no Diário Oficial de
18-7-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 38, retificada no Diário Oficial de 20-7-2018 – Poder18-7-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 38, retificada no Diário Oficial de 20-7-2018 – Poder
Executivo – Seção I – página 32.Executivo – Seção I – página 32.

TÉCNICO EM LOGÍSTICA (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM LOGÍSTICA (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal 9394, de Lei Federal 9394, de
20-12-1996; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE20-12-1996; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE
78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014;78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014;
Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pelaParecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela
Deliberação CEE 168/2019.Deliberação CEE 168/2019.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1874, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1874, de
8-4-2020, publicada no Diário Oficial de 5-5-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 41.8-4-2020, publicada no Diário Oficial de 5-5-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 41.

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde):TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):Lei Federal n.ºLei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53. 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (Eixo Tecnológico - Segurança):TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (Eixo Tecnológico - Segurança): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014; Deliberação CEE 162, de 12-11-2018; Indicação CEE 169/2018.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014; Deliberação CEE 162, de 12-11-2018; Indicação CEE 169/2018.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1644, de 11-6-2019, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1644, de 11-6-2019, publicada no Diário Oficial de
12-6-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 45.12-6-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 45.

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1903, de 07-06-2020, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1903, de 07-06-2020, publicada no Diário Oficial de
08-07-2020– Poder Executivo – Seção I – página 39.08-07-2020– Poder Executivo – Seção I – página 39.

TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Lei
Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6,Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6,
de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alteradode 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (EixoTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (Eixo
Tecnológico – Gestão e Negócios) – PARCERIA COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DOTecnológico – Gestão e Negócios) – PARCERIA COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO: ESTADO DE SÃO PAULO: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; ResoluçãoLei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução
CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE 78, de 7-11-2008;CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE 78, de 7-11-2008;
Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEBDecreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB
39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019.168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de
17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃOTÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL (Eixo Tecnológico – Informação e Comunicação) – PARCERIA COM APROFISSIONAL (Eixo Tecnológico – Informação e Comunicação) – PARCERIA COM A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; LeiLei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei
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13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;
Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268,Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268,
de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018,de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018,
alterada pela Deliberação CEE 168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019.alterada pela Deliberação CEE 168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de
17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS –ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃOTÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS –ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL(Eixo Tecnológico – Gestão e Negócios)–PARCERIA COM A SECRETARIA DAPROFISSIONAL(Eixo Tecnológico – Gestão e Negócios)–PARCERIA COM A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULOEDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de
16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução
CNE/CEB 3, de 21-11-2018; Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004;CNE/CEB 3, de 21-11-2018; Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004;
Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer CNE/CEB 11, de 12-6-2008;Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer CNE/CEB 11, de 12-6-2008;
Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019.Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Promover no mínimo 4 formações sobrePromover no mínimo 4 formações sobre

metodologias ativas, projetos e novo ensinometodologias ativas, projetos e novo ensino
médiomédio

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Promover programa de capacitação dos docentesPromover programa de capacitação dos docentes

quanto à metodologias ativas, projetos e novoquanto à metodologias ativas, projetos e novo
ensino médio diante das novas demandasensino médio diante das novas demandas
educacionais e profissionais daeducacionais e profissionais da
contemporaneidade.contemporaneidade.

JustificativaJustificativa A unidade escolar organizou um cronograma comA unidade escolar organizou um cronograma com
Formação Docente através das ReuniõesFormação Docente através das Reuniões
Pedagógicas. As metodologias ativas, por projeto,Pedagógicas. As metodologias ativas, por projeto,
o uso de recursos pedagógicos diferenciados e oo uso de recursos pedagógicos diferenciados e o
ensino híbrido estão sendo e serão assuntos dasensino híbrido estão sendo e serão assuntos das
formações, que serão continuadas através deformações, que serão continuadas através de
palestras e workshop de atividades entre ospalestras e workshop de atividades entre os
docentes, visando primeiramente o conhecimentodocentes, visando primeiramente o conhecimento
do assunto para os docentes que posteriormentedo assunto para os docentes que posteriormente
aplicarão em sala de aula.aplicarão em sala de aula.

MetaMeta Ampliação do espaço físico da UnidadeAmpliação do espaço físico da Unidade
Escolar (1 prédio) Escolar (1 prédio) 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Construção de Laboratórios de Química, Física eConstrução de Laboratórios de Química, Física e

Biologia, laboratórios de informática e anfiteatro.Biologia, laboratórios de informática e anfiteatro.
JustificativaJustificativa Garantir aos alunos e assegurar-lhe a formaçãoGarantir aos alunos e assegurar-lhe a formação

indispensável para o exercício da cidadania eindispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhes meios para progredir em seusfornecer-lhes meios para progredir em seus
estudos, conforme artigo 22 da LDB e nesseestudos, conforme artigo 22 da LDB e nesse
contexto destacam-se as aulas práticas decontexto destacam-se as aulas práticas de
demonstração e\ou experimentação, nosdemonstração e\ou experimentação, nos
componentes curriculares de Biologia, Física ecomponentes curriculares de Biologia, Física e
Química. Solicitar através de Memorandos aQuímica. Solicitar através de Memorandos a
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construção de laboratórios de Física, Química econstrução de laboratórios de Física, Química e
Biologia, bem como de anfiteatro, laboratórios deBiologia, bem como de anfiteatro, laboratórios de
informática e novas salas de aula para atender asinformática e novas salas de aula para atender as
diversas demandas dos cursos ofertados nadiversas demandas dos cursos ofertados na
Unidade Escolar.Unidade Escolar.

MetaMeta Aumentar em 5% os convênios junto asAumentar em 5% os convênios junto as
instituições públicas e privadas. instituições públicas e privadas. 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Aumentar em 5% os convênios junto asAumentar em 5% os convênios junto as

instituições públicas e privadas, visando melhorarinstituições públicas e privadas, visando melhorar
a compreensão dos estudos e ingresso noa compreensão dos estudos e ingresso no
mercado de trabalho.mercado de trabalho.

JustificativaJustificativa Esta meta busca aumentar com os convênios,Esta meta busca aumentar com os convênios,
permitindo a oferta de estágios, incentivando apermitindo a oferta de estágios, incentivando a
permanência discente e o futuro no ingresso dopermanência discente e o futuro no ingresso do
mercado de trabalho.mercado de trabalho.

MetaMeta Criar ao menos 4 oportunidades ao ano deCriar ao menos 4 oportunidades ao ano de
divulgação dos cursos da ETECdivulgação dos cursos da ETEC

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Promover calendário, constituir comissão paraPromover calendário, constituir comissão para

contato e promoção de eventos nas escolascontato e promoção de eventos nas escolas
municipais de ensino fundamental, sendo aomunicipais de ensino fundamental, sendo ao
menos um evento por bimestre.menos um evento por bimestre.

JustificativaJustificativa O trabalho de divulgação da escola precisa serO trabalho de divulgação da escola precisa ser
constante para fortalecer seu nome e consolidá-laconstante para fortalecer seu nome e consolidá-la
como instituição que promove ensino decomo instituição que promove ensino de
qualidade gratuito.qualidade gratuito.

MetaMeta Promover a ETEC como instituição solidáriaPromover a ETEC como instituição solidária
com campanhas temáticas bimestrais (6 aocom campanhas temáticas bimestrais (6 ao
ano).ano).

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Firmando calendário de ações solidárias emFirmando calendário de ações solidárias em

parceria com o Fundo de Solidariedade doparceria com o Fundo de Solidariedade do
Município ou outras entidades já tradicionais.Município ou outras entidades já tradicionais.

JustificativaJustificativa O Cenário pandêmico demanda o fomento àO Cenário pandêmico demanda o fomento à
solidariedade, além de ser oportunidade para darsolidariedade, além de ser oportunidade para dar
visibilidade e engajamento da escola no meiovisibilidade e engajamento da escola no meio
social no qual está inserido.social no qual está inserido.

MetaMeta Capacitar e colaborar com atividadesCapacitar e colaborar com atividades
bimestrais a Comunidade Escolar nabimestrais a Comunidade Escolar na
preparação para superação dopreparação para superação do
enfrentamento da pandemia e para as novasenfrentamento da pandemia e para as novas
mudanças pós-pandemiamudanças pós-pandemia

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Criar calendário em parceria com o grêmio paraCriar calendário em parceria com o grêmio para

trazer profissionais que possam colaborar notrazer profissionais que possam colaborar no
enfrentamento da pandemia, sobretudo noenfrentamento da pandemia, sobretudo no
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suporte psicológico. (Frequência bimestral).suporte psicológico. (Frequência bimestral).
JustificativaJustificativa Estima-se que haverá aumento de problemasEstima-se que haverá aumento de problemas

psicológicos e dificuldades depsicológicos e dificuldades de
adaptação/readaptação às rotinas escolaresadaptação/readaptação às rotinas escolares
presenciais e por isso a necessidade da Escolapresenciais e por isso a necessidade da Escola
estar preparada para tal enfrentamento.estar preparada para tal enfrentamento.

MetaMeta Aumentar as parcerias da Escola comAumentar as parcerias da Escola com
empresas para estágio e outras ações com 6empresas para estágio e outras ações com 6
novos convênios anuais.novos convênios anuais.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Estabelecer contatos para firmar novas parceriasEstabelecer contatos para firmar novas parcerias

para convênio de estágio, com meta anual de 6para convênio de estágio, com meta anual de 6
novos estágios.novos estágios.

JustificativaJustificativa Necessidade de aprendizagem significativa eNecessidade de aprendizagem significativa e
integração do conhecimento teórico ao prático.integração do conhecimento teórico ao prático.

MetaMeta Busca por cursos na área de TIBusca por cursos na área de TI
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Parceria com a FATEC para o Curso AMS e ofertaParceria com a FATEC para o Curso AMS e oferta

de novos cursos voltados para a área.de novos cursos voltados para a área.
JustificativaJustificativa Alta demanda apresentada por empresas deAlta demanda apresentada por empresas de

Bauru para mão de obra qualificada.Bauru para mão de obra qualificada.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação PISAPISA

AnáliseAnálise
Professores e líderes educacionais precisam de informaçõesProfessores e líderes educacionais precisam de informações
significativas e confiáveis para avaliar o quão bem seus alunossignificativas e confiáveis para avaliar o quão bem seus alunos
estão preparados para a vida e o trabalho. Muitos administradoresestão preparados para a vida e o trabalho. Muitos administradores
avaliam a aprendizagem dos alunos com base nas expectativasavaliam a aprendizagem dos alunos com base nas expectativas
locais ou nacionais. Em uma economia global, porém, a referêncialocais ou nacionais. Em uma economia global, porém, a referência
the benchmark para o sucesso educacional não é mais apenas osthe benchmark para o sucesso educacional não é mais apenas os
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padrões nacionais, mas aqueles estabelecidos pelas escolas epadrões nacionais, mas aqueles estabelecidos pelas escolas e
sistemas educacionais com melhor desempenho do mundo. Nossistemas educacionais com melhor desempenho do mundo. Nos
últimos 20 anos, o Programa de Avaliação Internacional deúltimos 20 anos, o Programa de Avaliação Internacional de
Estudantes da OCDE (PISA) avaliou a qualidade, equidade eEstudantes da OCDE (PISA) avaliou a qualidade, equidade e
eficiência dos sistemas escolares em mais de 80 países eeficiência dos sistemas escolares em mais de 80 países e
economias que, em conjunto, compreendem nove décimos daeconomias que, em conjunto, compreendem nove décimos da
economia mundial. Através do PISA, as escolas e os países podemeconomia mundial. Através do PISA, as escolas e os países podem
aprender uns com os outros. Os sistemas educativos que foramaprender uns com os outros. Os sistemas educativos que foram
capazes de assegurar resultados de aprendizagem fortes ecapazes de assegurar resultados de aprendizagem fortes e
equitativos e de mobilizar melhorias rápidas mostram aos outrosequitativos e de mobilizar melhorias rápidas mostram aos outros
o que é possível. Tal como a avaliação internacional PISA, o PISAo que é possível. Tal como a avaliação internacional PISA, o PISA
para Escolas mede os conhecimentos e competências de leitura,para Escolas mede os conhecimentos e competências de leitura,
matemática e ciências dos alunos de 15 anos de idade. Amatemática e ciências dos alunos de 15 anos de idade. A
avaliação da UE neste indicador foi muito positiva, colocandoavaliação da UE neste indicador foi muito positiva, colocando
nossa escola em posição superior ao benchmark utilizado (país)nossa escola em posição superior ao benchmark utilizado (país)
nos três critérios avaliados sendo a matemática, a leitura e anos três critérios avaliados sendo a matemática, a leitura e a
ciências.ciências.

DenominaçãoDenominação Saresp (Matemática)Saresp (Matemática)

AnáliseAnálise
SARESP: Em 2019, no Sistema de Avaliação de RendimentoSARESP: Em 2019, no Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo ( SARESP), a ETEC apresentouEscolar do Estado de São Paulo ( SARESP), a ETEC apresentou
excelente pontuação ficando entre as primeiras escolas da cidadeexcelente pontuação ficando entre as primeiras escolas da cidade
no ranking de desempenho, tendo seus alunos com pontuaçãono ranking de desempenho, tendo seus alunos com pontuação
que atingiram níveis adequados e avançados tanto em Línguaque atingiram níveis adequados e avançados tanto em Língua
Portuguesa quanto em Matemática.Portuguesa quanto em Matemática.

DenominaçãoDenominação Observatório EscolarObservatório Escolar
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AnáliseAnálise
Com a ocorrência da pandemia no ano de 2020 não houve aCom a ocorrência da pandemia no ano de 2020 não houve a
avaliação do observatório escolar. Por este motivo, a UE se pautaavaliação do observatório escolar. Por este motivo, a UE se pauta
no que foi levantado na edição de 2019, considerando que o Ono que foi levantado na edição de 2019, considerando que o O
Observatório Escolar constitui-se em um programa de avaliaçãoObservatório Escolar constitui-se em um programa de avaliação
das práticas de gestão escolar, nas dimensões pedagógica,das práticas de gestão escolar, nas dimensões pedagógica,
política e administrativa, que tem por finalidade promover apolítica e administrativa, que tem por finalidade promover a
organização, a mobilização e a articulação das ações e recursosorganização, a mobilização e a articulação das ações e recursos
inerentes aos processos socioeducacionais desenvolvidos eminerentes aos processos socioeducacionais desenvolvidos em
todas as Unidades de Ensino. A Unidade escolar, fundamenta-setodas as Unidades de Ensino. A Unidade escolar, fundamenta-se
em seus resultados para a projeção e implementação deem seus resultados para a projeção e implementação de
adequações, melhorias e novas metodologias a serviço daadequações, melhorias e novas metodologias a serviço da
comunidade escolar. No ano de dois mil e dezenove participaramcomunidade escolar. No ano de dois mil e dezenove participaram
do Observatório Escolar a Extensão Ernesto Monte e a Classedo Observatório Escolar a Extensão Ernesto Monte e a Classe
Descentralizada de Agudos- EMEF Profª Jacyra Motta Mendes deDescentralizada de Agudos- EMEF Profª Jacyra Motta Mendes de
Piratinga. O Parecer da Supervisão Regional, contribuiu para aPiratinga. O Parecer da Supervisão Regional, contribuiu para a
melhoria e qualidade no aprimoramento dos processos.melhoria e qualidade no aprimoramento dos processos.

DenominaçãoDenominação Perfil e características do Corpo Discente emPerfil e características do Corpo Discente em
20212021

AnáliseAnálise
Considerando que os processos de ensino e aprendizagemConsiderando que os processos de ensino e aprendizagem
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continuariam de forma remota ou ao menos híbrida no 1ºcontinuariam de forma remota ou ao menos híbrida no 1º
semestre de 2021, foi realizado levantamento de informações dossemestre de 2021, foi realizado levantamento de informações dos
alunos no início do ano letivo, se tinham conhecimento sobre oalunos no início do ano letivo, se tinham conhecimento sobre o
uso da Plataforma Teams. O retorno foi majoritariamente positivo,uso da Plataforma Teams. O retorno foi majoritariamente positivo,
o que proporcionou à UE o conhecimento de quem precisava deo que proporcionou à UE o conhecimento de quem precisava de
mais respaldo quanto ao uso da plataforma, acesso à internet emais respaldo quanto ao uso da plataforma, acesso à internet e
trabalho dos docentes via plataforma Teams com maistrabalho dos docentes via plataforma Teams com mais
assertividade. Mais de 500 alunos responderam à pergunta sendoassertividade. Mais de 500 alunos responderam à pergunta sendo
que destes mais de 400 responderam por conhecerem o recursoque destes mais de 400 responderam por conhecerem o recurso
digital.digital.

DenominaçãoDenominação Análise das atas de Conselho de Classe (1ºAnálise das atas de Conselho de Classe (1º
Conselho Intermediário 2021)Conselho Intermediário 2021)

AnáliseAnálise
Após concluídos os conselhos de classe, são elaboradas planilhasApós concluídos os conselhos de classe, são elaboradas planilhas
e distribuídas aos Coordenadores de Curso para tratativase distribuídas aos Coordenadores de Curso para tratativas
específicas do problema da evasão escolar e insucesso escolar,específicas do problema da evasão escolar e insucesso escolar,
com destaque para a evasão e baixa frequência no ensino técnicocom destaque para a evasão e baixa frequência no ensino técnico
ofertado no período noturno, permitindo à coordenação eofertado no período noturno, permitindo à coordenação e
docentes de cada curso específico ter uma leitura individualizadadocentes de cada curso específico ter uma leitura individualizada
das condições do curso e público que atendem.das condições do curso e público que atendem.

DenominaçãoDenominação Saresp Comparativo 2017 - 2019 (LínguaSaresp Comparativo 2017 - 2019 (Língua
Portuguesa)Portuguesa)
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AnáliseAnálise
No comparativo com as avaliações em 2017 e 2019, o gráficoNo comparativo com as avaliações em 2017 e 2019, o gráfico
mostra a melhoria no desempenho em 2019, com a superação damostra a melhoria no desempenho em 2019, com a superação da
meta em Língua Portuguesa e o avanço em matemática, commeta em Língua Portuguesa e o avanço em matemática, com
pouca diferença para o atingimento da meta proposta, (0,9).pouca diferença para o atingimento da meta proposta, (0,9).

DenominaçãoDenominação ENEMENEM

AnáliseAnálise
A escola apresentou alcance de pontuação de 582,59 pontos noA escola apresentou alcance de pontuação de 582,59 pontos no
Exame Nacional do Ensino Médio em 2019, ficando em 2º lugarExame Nacional do Ensino Médio em 2019, ficando em 2º lugar
entre as escolas públicas e na 10ª posição entre todas as escolasentre as escolas públicas e na 10ª posição entre todas as escolas
da cidade, inclusive concorrendo com as escolas particulares.da cidade, inclusive concorrendo com as escolas particulares.
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DenominaçãoDenominação Saresp (Língua Portuguesa)Saresp (Língua Portuguesa)

AnáliseAnálise
SARESP: Em 2019, no Sistema de Avaliação de RendimentoSARESP: Em 2019, no Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo ( SARESP), a ETEC apresentouEscolar do Estado de São Paulo ( SARESP), a ETEC apresentou
excelente pontuação ficando entre as primeiras escolas da cidadeexcelente pontuação ficando entre as primeiras escolas da cidade
no ranking de desempenho, tendo seus alunos com pontuaçãono ranking de desempenho, tendo seus alunos com pontuação
que atingiram níveis adequados e avançados tanto em Línguaque atingiram níveis adequados e avançados tanto em Língua
Portuguesa quanto em Matemática.Portuguesa quanto em Matemática.

DenominaçãoDenominação Saresp Comparativo 2017 - 2019Saresp Comparativo 2017 - 2019
(matemática)(matemática)

AnáliseAnálise
Na matemática houve avanço com pouca diferença de apenasNa matemática houve avanço com pouca diferença de apenas
(0,9) para o atingimento da meta proposta.(0,9) para o atingimento da meta proposta.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Adaptação de eventos e atividadesAdaptação de eventos e atividades
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diversificadas ao formato remotodiversificadas ao formato remoto
DescriçãoDescrição
A UE com agilidade procurou adaptar seus processos de ensino eA UE com agilidade procurou adaptar seus processos de ensino e
aprendizagem, bem como a adaptação de eventos e atividadesaprendizagem, bem como a adaptação de eventos e atividades
diversificadas como palestras, participação em eventos externosdiversificadas como palestras, participação em eventos externos
e realização de projetos.e realização de projetos.

DenominaçãoDenominação Bons índices nos exames externos deBons índices nos exames externos de
avaliaçãoavaliação

DescriçãoDescrição
A ETEC apresenta destaque entre as escolas da cidade,A ETEC apresenta destaque entre as escolas da cidade,
alcançando bons índices no ENEM e SARESP, além do que há altaalcançando bons índices no ENEM e SARESP, além do que há alta
inserção dos alunos em aprovações nas universidades públicas.inserção dos alunos em aprovações nas universidades públicas.

DenominaçãoDenominação Inserção de recursos pedagógicosInserção de recursos pedagógicos
diferenciados e tecnológicosdiferenciados e tecnológicos

DescriçãoDescrição
Fortalecimento e adequação dos processos de ensino eFortalecimento e adequação dos processos de ensino e
aprendizagem às novas necessidades do público atendido, comaprendizagem às novas necessidades do público atendido, com
aprendizagem significativa e alinhada à realidade tecnológica dosaprendizagem significativa e alinhada à realidade tecnológica dos
educandos.educandos.

DenominaçãoDenominação Participação dos alunos dos cursos técnicosParticipação dos alunos dos cursos técnicos
em feiras tecnológicas em feiras tecnológicas 

DescriçãoDescrição
Participação dos alunos dos cursos técnicos noturnos em feira deParticipação dos alunos dos cursos técnicos noturnos em feira de
ciência e tecnologia.ciência e tecnologia.

DenominaçãoDenominação Localização da Unidade EscolarLocalização da Unidade Escolar
DescriçãoDescrição
A unidade escolar está situada na Rua Virgílio Malta- esquina comA unidade escolar está situada na Rua Virgílio Malta- esquina com
a Duque de Caxias. É uma avenida de acesso a muitos bairros naa Duque de Caxias. É uma avenida de acesso a muitos bairros na
cidade de Bauru.cidade de Bauru.

DenominaçãoDenominação Corpo docente qualificadoCorpo docente qualificado
DescriçãoDescrição
O corpo docente da unidade possui especialização, mestrado eO corpo docente da unidade possui especialização, mestrado e
doutorado.doutorado.

DenominaçãoDenominação Trabalho por competências e habilidadesTrabalho por competências e habilidades
DescriçãoDescrição
A escola já trabalha por competências e habilidades (algo queA escola já trabalha por competências e habilidades (algo que
está vindo como reforma para as demais instituições de ensino)está vindo como reforma para as demais instituições de ensino)
para a ETEC já é uma prática internalizada, adaptada e bempara a ETEC já é uma prática internalizada, adaptada e bem
aceita pelo corpo discente e docente da UE.aceita pelo corpo discente e docente da UE.

DenominaçãoDenominação Atividades integradas, interdisciplinares,Atividades integradas, interdisciplinares,
multidisciplinaresmultidisciplinares
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DescriçãoDescrição
Os cursos técnicos e integrados proporcionam condições para queOs cursos técnicos e integrados proporcionam condições para que
atividades integradas, interdisciplinares, multidisciplinaresatividades integradas, interdisciplinares, multidisciplinares
aconteçam, principalmente por projetos.aconteçam, principalmente por projetos.

DenominaçãoDenominação Parceria para estágioParceria para estágio
DescriçãoDescrição
A UE tem se empenhado na formalização de Convênios comA UE tem se empenhado na formalização de Convênios com
Instituições e Empresas para abertura de campos de estágios queInstituições e Empresas para abertura de campos de estágios que
favorece a aplicação da teoria à prática, traz a vivência dofavorece a aplicação da teoria à prática, traz a vivência do
mercado de trabalho e engaja o aluno ao curso.mercado de trabalho e engaja o aluno ao curso.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Limitação físicaLimitação física
DescriçãoDescrição
Todas as instalações existentes estão ocupadas e para que aTodas as instalações existentes estão ocupadas e para que a
escola possa ampliar sua atuação precisa da construção de novasescola possa ampliar sua atuação precisa da construção de novas
instalações, o que demanda investimentos financeiros externos àsinstalações, o que demanda investimentos financeiros externos às
finanças da UE.finanças da UE.

DenominaçãoDenominação Falta de laboratórios para todas as áreas doFalta de laboratórios para todas as áreas do
conhecimento, instrumentalização, material;conhecimento, instrumentalização, material;

DescriçãoDescrição
Falta de laboratórios para as áreas de ciências biológicas e novosFalta de laboratórios para as áreas de ciências biológicas e novos
laboratórios de informática.laboratórios de informática.

DenominaçãoDenominação Empresas que possibilitam a Visita TécnicaEmpresas que possibilitam a Visita Técnica
no período noturnono período noturno

DescriçãoDescrição
Falta de locais (empresas ou instituições) que ofertem aFalta de locais (empresas ou instituições) que ofertem a
possibilidade de visitas técnicas no período noturno, bem como, apossibilidade de visitas técnicas no período noturno, bem como, a
necessidade de novas empresas para convênios de estágios.necessidade de novas empresas para convênios de estágios.

DenominaçãoDenominação Controle de Evasão Controle de Evasão 
DescriçãoDescrição
Moderar o índice de permanência discente em todos os cursosModerar o índice de permanência discente em todos os cursos
técnicos da sede, extensão e classes descentralizada.técnicos da sede, extensão e classes descentralizada.

DenominaçãoDenominação Insucesso EscolarInsucesso Escolar
DescriçãoDescrição
A pandemia tem intensificado os índices de insucesso escolar,A pandemia tem intensificado os índices de insucesso escolar,
com variáveis externas fora da área de atuação da escola.com variáveis externas fora da área de atuação da escola.

DenominaçãoDenominação ComunicaçãoComunicação
DescriçãoDescrição
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Há processos de comunicação não padronizados e com o trabalhoHá processos de comunicação não padronizados e com o trabalho
remoto potencializou as dificuldades do fluxo das informações deremoto potencializou as dificuldades do fluxo das informações de
forma adequada.forma adequada.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Participação na Comissão Ciência eParticipação na Comissão Ciência e

TecnologiaTecnologia
DescriçãoDescrição
Estamos participando junto a Secretaria de DesenvolvimentoEstamos participando junto a Secretaria de Desenvolvimento
Municipal de Bauru da criação da Comissão de Ciência eMunicipal de Bauru da criação da Comissão de Ciência e
Tecnologia para implantação de um Polo Tecnológico na CidadeTecnologia para implantação de um Polo Tecnológico na Cidade
de Baurude Bauru

DenominaçãoDenominação EstágiosEstágios
DescriçãoDescrição
Convênios e parcerias com empresas para a realização deConvênios e parcerias com empresas para a realização de
estágios para os cursos técnicos, e a interação dos alunos emestágios para os cursos técnicos, e a interação dos alunos em
campanhas.campanhas.

DenominaçãoDenominação Polo de RobóticaPolo de Robótica
DescriçãoDescrição
A Unidade Escolar está firmando parceria com a Cetec, Setor deA Unidade Escolar está firmando parceria com a Cetec, Setor de
Informática, que tornou a escola um Polo de Robótica queInformática, que tornou a escola um Polo de Robótica que
fomentará o uso das tecnologias em todos os cursos ofertadosfomentará o uso das tecnologias em todos os cursos ofertados
pela Unidade Escolar.pela Unidade Escolar.

DenominaçãoDenominação Parcerias com instituições públicasParcerias com instituições públicas
DescriçãoDescrição
• Parceria e integração com a Prefeitura Municipal de Bauru; •• Parceria e integração com a Prefeitura Municipal de Bauru; •
Parceria e interação com outras instituições da cidade, comoParceria e interação com outras instituições da cidade, como
universidades, (USP, UNESP, UNIP, USC, FIB) e instituições deuniversidades, (USP, UNESP, UNIP, USC, FIB) e instituições de
representação de classes, como OAB, CRECI, ASSOCIAÇÃOrepresentação de classes, como OAB, CRECI, ASSOCIAÇÃO
COMERCIALCOMERCIAL

DenominaçãoDenominação Cursos na área de TI considerando que oCursos na área de TI considerando que o
mercado está com grande demanda paramercado está com grande demanda para
esta área;esta área;

DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Campanhas solidáriasCampanhas solidárias
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Adaptação da Escola ao ensino remoto eAdaptação da Escola ao ensino remoto e
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híbrido;híbrido;
DescriçãoDescrição
Rápida adaptação ao ensino remotoRápida adaptação ao ensino remoto

DenominaçãoDenominação Curso AMS e parcerias com a FATECCurso AMS e parcerias com a FATEC
DescriçãoDescrição
Está em andamento o convênio para início do curso em 2022.Está em andamento o convênio para início do curso em 2022.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Dificuldade em conciliar as rotinas de estudoDificuldade em conciliar as rotinas de estudo

e trabalho com o ensino remoto.e trabalho com o ensino remoto.
DescriçãoDescrição
Dificuldades dos alunos em conciliar o trabalho com a escola.Dificuldades dos alunos em conciliar o trabalho com a escola.

DenominaçãoDenominação ConcorrênciaConcorrência
DescriçãoDescrição
Concorrência com outras escolas com formações similares.Concorrência com outras escolas com formações similares.

DenominaçãoDenominação O distanciamento físico entre a escola e osO distanciamento físico entre a escola e os
alunos;alunos;

DescriçãoDescrição
O distanciamento físico gerado pela pandemia, afastando osO distanciamento físico gerado pela pandemia, afastando os
alunos da rotina escolar convencional.alunos da rotina escolar convencional.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Promover ensino presencial com segurançaPromover ensino presencial com segurança

sanitáriasanitária
DescriçãoDescrição
Em situação de retorno promover o contato humano comEm situação de retorno promover o contato humano com
segurança sanitária;segurança sanitária;

DenominaçãoDenominação Promover programa para gestão dosPromover programa para gestão dos
projetos em andamento na unidade escolarprojetos em andamento na unidade escolar

DescriçãoDescrição
Mapear e acompanhar os projetos já existentes e em andamentoMapear e acompanhar os projetos já existentes e em andamento
para maior engajamento na implementação de forma maispara maior engajamento na implementação de forma mais
participativa pelos alunos e professores.participativa pelos alunos e professores.

DenominaçãoDenominação Aumentar os convênios junto as instituiçõesAumentar os convênios junto as instituições
públicas e privadas. públicas e privadas. 

DescriçãoDescrição
Busca de aumento com os convênios, permitindo a oferta deBusca de aumento com os convênios, permitindo a oferta de
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estágios, incentivando a permanência discente e o futuro noestágios, incentivando a permanência discente e o futuro no
ingresso do mercado de trabalho.ingresso do mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Ofertas de Estágio, visando a melhoria daOfertas de Estágio, visando a melhoria da
taxa de aprovação das turmas modularestaxa de aprovação das turmas modulares
dos cursos noturno.dos cursos noturno.

DescriçãoDescrição
Ofertas de Estágio, visando a melhoria da taxa de aprovação dasOfertas de Estágio, visando a melhoria da taxa de aprovação das
turmas modulares dos cursos noturno.turmas modulares dos cursos noturno.

DenominaçãoDenominação Intensificar a formação continuada do CorpoIntensificar a formação continuada do Corpo
DocenteDocente

DescriçãoDescrição
Mais formação continuada, seja por cursos, capacitações internasMais formação continuada, seja por cursos, capacitações internas
e palestras.e palestras.

DenominaçãoDenominação Proporcionar formação de qualidadeProporcionar formação de qualidade
DescriçãoDescrição
Estabelecer processos de ensino e aprendizagem queEstabelecer processos de ensino e aprendizagem que
proporcionem formação de qualidade, seja pelo remoto, híbridoproporcionem formação de qualidade, seja pelo remoto, híbrido
ou presencial.ou presencial.

DenominaçãoDenominação Acolhimento e engajamento ao ensinoAcolhimento e engajamento ao ensino
híbrido e presencialhíbrido e presencial

DescriçãoDescrição
Acolher e reengajar os alunos às rotinas híbridas e presenciaisAcolher e reengajar os alunos às rotinas híbridas e presenciais

ObjetivoObjetivo
  

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Consolidar a ETEC Rodrigues de Abreu, em âmbito municipal e regional, como uma escola de ensinoConsolidar a ETEC Rodrigues de Abreu, em âmbito municipal e regional, como uma escola de ensino
público de referência na formação integral e de qualidade dos seus alunos.público de referência na formação integral e de qualidade dos seus alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1. Diminuir evasão escolar;Diminuir evasão escolar;
2.2. Aumentar a oferta de cursos na área de informática;Aumentar a oferta de cursos na área de informática;
3.3. Aumentar a divulgação e o conhecimento da ETEC como escola com formação integral daAumentar a divulgação e o conhecimento da ETEC como escola com formação integral da

pessoa, com educação de qualidade e com valores de solidariedade;pessoa, com educação de qualidade e com valores de solidariedade;
4.4. Aumentar os convênios e parceriais da ETEC;Aumentar os convênios e parceriais da ETEC;
5.5. Aumentar a inserção dos alunos em campo de estágio e em empregabilidade;Aumentar a inserção dos alunos em campo de estágio e em empregabilidade;
6.6. Aumentar a parceria com as famílias na formação dos estudantes da ETEC, bem como noAumentar a parceria com as famílias na formação dos estudantes da ETEC, bem como no

enfrentamento da pandemia;enfrentamento da pandemia;
7.7. Buscar recursos e parcerias para a ampliação das estruturas físicas da ETEC.Buscar recursos e parcerias para a ampliação das estruturas físicas da ETEC.
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MetaMeta
DenominaçãoDenominação Promover no mínimo 4 formações sobrePromover no mínimo 4 formações sobre

metodologias ativas, projetos e novo ensinometodologias ativas, projetos e novo ensino
médiomédio

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Promover programa de capacitação dos docentes quanto àPromover programa de capacitação dos docentes quanto à
metodologias ativas, projetos e novo ensino médio diante dasmetodologias ativas, projetos e novo ensino médio diante das
novas demandas educacionais e profissionais danovas demandas educacionais e profissionais da
contemporaneidade.contemporaneidade.

DenominaçãoDenominação Ampliação do espaço físico da UnidadeAmpliação do espaço físico da Unidade
Escolar (1 prédio) Escolar (1 prédio) 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Construção de Laboratórios de Química, Física e Biologia,Construção de Laboratórios de Química, Física e Biologia,
laboratórios de informática e anfiteatro.laboratórios de informática e anfiteatro.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 5% os convênios junto asAumentar em 5% os convênios junto as
instituições públicas e privadas. instituições públicas e privadas. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Aumentar em 5% os convênios junto as instituições públicas eAumentar em 5% os convênios junto as instituições públicas e
privadas, visando melhorar a compreensão dos estudos eprivadas, visando melhorar a compreensão dos estudos e
ingresso no mercado de trabalho.ingresso no mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Criar ao menos 4 oportunidades ao ano deCriar ao menos 4 oportunidades ao ano de
divulgação dos cursos da ETECdivulgação dos cursos da ETEC

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Promover calendário, constituir comissão para contato ePromover calendário, constituir comissão para contato e
promoção de eventos nas escolas municipais de ensinopromoção de eventos nas escolas municipais de ensino
fundamental, sendo ao menos um evento por bimestre.fundamental, sendo ao menos um evento por bimestre.

DenominaçãoDenominação Promover a ETEC como instituição solidáriaPromover a ETEC como instituição solidária
com campanhas temáticas bimestrais (6 aocom campanhas temáticas bimestrais (6 ao
ano).ano).

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Firmando calendário de ações solidárias em parceria com o FundoFirmando calendário de ações solidárias em parceria com o Fundo
de Solidariedade do Município ou outras entidades já tradicionais.de Solidariedade do Município ou outras entidades já tradicionais.
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DenominaçãoDenominação Capacitar e colaborar com atividadesCapacitar e colaborar com atividades
bimestrais a Comunidade Escolar nabimestrais a Comunidade Escolar na
preparação para superação dopreparação para superação do
enfrentamento da pandemia e para as novasenfrentamento da pandemia e para as novas
mudanças pós-pandemiamudanças pós-pandemia

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Criar calendário em parceria com o grêmio para trazerCriar calendário em parceria com o grêmio para trazer
profissionais que possam colaborar no enfrentamento daprofissionais que possam colaborar no enfrentamento da
pandemia, sobretudo no suporte psicológico. (Frequênciapandemia, sobretudo no suporte psicológico. (Frequência
bimestral).bimestral).

DenominaçãoDenominação Aumentar as parcerias da Escola comAumentar as parcerias da Escola com
empresas para estágio e outras ações com 6empresas para estágio e outras ações com 6
novos convênios anuais.novos convênios anuais.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Estabelecer contatos para firmar novas parcerias para convênioEstabelecer contatos para firmar novas parcerias para convênio
de estágio, com meta anual de 6 novos estágios.de estágio, com meta anual de 6 novos estágios.

DenominaçãoDenominação Busca por cursos na área de TIBusca por cursos na área de TI
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Parceria com a FATEC para o Curso AMS e oferta de novos cursosParceria com a FATEC para o Curso AMS e oferta de novos cursos
voltados para a área.voltados para a área.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Robótica Paula Souza - EquipeRobótica Paula Souza - Equipe
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

PAULO SERGIO PEREIRA PINTOPAULO SERGIO PEREIRA PINTO

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Os resultados das atividades realizadas nos anos anteriores eOs resultados das atividades realizadas nos anos anteriores e
principalmente o reflexo do envolvimento dos alunos nasprincipalmente o reflexo do envolvimento dos alunos nas
diferentes categorias de competições tem proporcionado umadiferentes categorias de competições tem proporcionado uma
melhora das participações em sala de aula nos componentesmelhora das participações em sala de aula nos componentes
curriculares relacionados a programação (lógica ecurriculares relacionados a programação (lógica e
desenvolvimento), e hardware (sistemas embarcados), bem comodesenvolvimento), e hardware (sistemas embarcados), bem como
o aumento da participação em diferentes eventos (internos eo aumento da participação em diferentes eventos (internos e
externos), aderentes a este projeto. Os resultados 2013-2020,externos), aderentes a este projeto. Os resultados 2013-2020,
poderão ser visualizados no link:poderão ser visualizados no link:
http://www.robotica.cpscetec.com.br/sipep/MidiaKit2020Alta.pdf.http://www.robotica.cpscetec.com.br/sipep/MidiaKit2020Alta.pdf.
Inclui-se para este ano uma série de capacitações para docentesInclui-se para este ano uma série de capacitações para docentes
em ferramentas, tecnologias e metodologias para aplicação emem ferramentas, tecnologias e metodologias para aplicação em
sala de aula, manutenção e fortalecimento das modalidades desala de aula, manutenção e fortalecimento das modalidades de
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competição em Robótica (Física e Virtual), bem como aplicaçãocompetição em Robótica (Física e Virtual), bem como aplicação
das ações nos POLOS, além do direcionamento de ações paradas ações nos POLOS, além do direcionamento de ações para
Aprendizagem Baseada por Desafios - ABD (Challenge BasedAprendizagem Baseada por Desafios - ABD (Challenge Based
Learning - CBL) e/ou a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABPLearning - CBL) e/ou a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP
(Project Based Learning - PBL), representando uma abordagem(Project Based Learning - PBL), representando uma abordagem
multidisciplinar referente ao ensino-aprendizagem focada namultidisciplinar referente ao ensino-aprendizagem focada na
construção de conhecimento. Este projeto prevê a organização econstrução de conhecimento. Este projeto prevê a organização e
realização de capacitações, desenvolvimento de materiais derealização de capacitações, desenvolvimento de materiais de
apoio para professores e alunos, a fim de atender maisapoio para professores e alunos, a fim de atender mais
efetivamente as atividades citadas anteriormente,efetivamente as atividades citadas anteriormente,
disponibilizando estes materiais para alcançar um número maiordisponibilizando estes materiais para alcançar um número maior
de participantes envolvendo mais unidades do Centro Paulade participantes envolvendo mais unidades do Centro Paula
Souza, proporcionando mais segurança para os professoresSouza, proporcionando mais segurança para os professores
trabalhar em sala de aula, estimulando a participação e promoçãotrabalhar em sala de aula, estimulando a participação e promoção
dos eventos propostos pela CETEC Capacitações e eventosdos eventos propostos pela CETEC Capacitações e eventos
externos.externos.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação do Curso TécnicoProjeto de Coordenação do Curso Técnico
em Logística e Recursos Humanosem Logística e Recursos Humanos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DEFERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE
CAMPOSCAMPOS

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2021-12-17 00:00:002021-12-17 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto de coordenação do cursos técnico em Logística eEste projeto de coordenação do cursos técnico em Logística e
Recursos Humanos tem como objetivo propiciar o elo entre aRecursos Humanos tem como objetivo propiciar o elo entre a
comunidade acadêmica - discentes, docentes, pais, comunidade ecomunidade acadêmica - discentes, docentes, pais, comunidade e
instituição pedagógica. Minha contribuição a esta unidadeinstituição pedagógica. Minha contribuição a esta unidade
educacional será no sentido da construção de uma educação deeducacional será no sentido da construção de uma educação de
qualidade, contribuindo no processo de formação contínua dosqualidade, contribuindo no processo de formação contínua dos
docentes, discentes e nas ações organizacionais. As minhas açõesdocentes, discentes e nas ações organizacionais. As minhas ações
enquanto contribuição e atribuição serão desenvolvidas por meiosenquanto contribuição e atribuição serão desenvolvidas por meios
como apoio aos docentes e discentes, acompanhamentoscomo apoio aos docentes e discentes, acompanhamentos
pedagógicos, projetos da unidade educacional e ações depedagógicos, projetos da unidade educacional e ações de
competências socioemocionais. As competências sociais ecompetências socioemocionais. As competências sociais e
emocionais compreendem um conjunto de habilidade de ordememocionais compreendem um conjunto de habilidade de ordem
variada, mas não cognitivas, porém se relacionam em níveis devariada, mas não cognitivas, porém se relacionam em níveis de
conhecimentos. Esse conjunto de habilidade despertado nosconhecimentos. Esse conjunto de habilidade despertado nos
alunos pelos professores, como a capacidade de se colocar noalunos pelos professores, como a capacidade de se colocar no
lugar do outro, buscar resolver problemas de modo independente,lugar do outro, buscar resolver problemas de modo independente,
ser flexível em situações conflituosas, ser curioso, ser persistente,ser flexível em situações conflituosas, ser curioso, ser persistente,
ser criativo, entre outras, são essenciais para o sucesso na vidaser criativo, entre outras, são essenciais para o sucesso na vida
escolar e profissional. Howard Garden (1982), definiu que oescolar e profissional. Howard Garden (1982), definiu que o
indivíduo possui inteligências autônomas. Os métodos tradicionaisindivíduo possui inteligências autônomas. Os métodos tradicionais
de ensino e aprendizagem englobam conhecimentos mecânicosde ensino e aprendizagem englobam conhecimentos mecânicos
de raciocínios nos alunos, podem até resultar grandes resultados,de raciocínios nos alunos, podem até resultar grandes resultados,
mas não os prepara para os desafios do século vinte e um. O quemas não os prepara para os desafios do século vinte e um. O que
se propõe no projeto é a construção das competênciasse propõe no projeto é a construção das competências
socioemocionais na formação docente em favor da melhoria dasocioemocionais na formação docente em favor da melhoria da
aprendizagem dos alunos. Buscar-se à construção da formaçãoaprendizagem dos alunos. Buscar-se à construção da formação
docente sobre as competências socioemocionais e o resultadodocente sobre as competências socioemocionais e o resultado
dessa relação nas reflexões e ações que são estabelecidas nasdessa relação nas reflexões e ações que são estabelecidas nas
práticas aplicadas nos espaços de aprendizagem como: palestra,práticas aplicadas nos espaços de aprendizagem como: palestra,
visita técnica, trabalho de conclusão de curso, participação emvisita técnica, trabalho de conclusão de curso, participação em
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feira, atividade relativa ao curso e consequentemente, nosfeira, atividade relativa ao curso e consequentemente, nos
resultados cognitivos, sociais e emocionais dos alunos, e queresultados cognitivos, sociais e emocionais dos alunos, e que
poderá levar as proposições para construção de práticaspoderá levar as proposições para construção de práticas
pedagógicas dos professores.pedagógicas dos professores.

DenominaçãoDenominação Coordenação Curso de Informática /Coordenação Curso de Informática /
Desenvolvimento SistemasDesenvolvimento Sistemas

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANA CARLA FERNANDES CACEREANA CARLA FERNANDES CACERE

InícioInício
FimFim
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Desenvolvimento do curso Técnico deDesenvolvimento do curso Técnico de
Transações Imobiliárias na modalidade EaDTransações Imobiliárias na modalidade EaD

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

GLAUCIA FERNANDA CANELA LOSILAGLAUCIA FERNANDA CANELA LOSILA

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-07-25 00:00:002021-07-25 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto visa o desenvolvimento de material instrucional doO projeto visa o desenvolvimento de material instrucional do
curso Técnico de Transações Imobiliárias na modalidade EAD.curso Técnico de Transações Imobiliárias na modalidade EAD.
Para tanto faz-se necessário a revisão das agendas inseridas noPara tanto faz-se necessário a revisão das agendas inseridas no
sistema EAD, o desenvolvimento de videoaulas com seussistema EAD, o desenvolvimento de videoaulas com seus
respectivos conteúdos, bem como, a elaboração das questões dasrespectivos conteúdos, bem como, a elaboração das questões das
avaliações interdisciplinares.avaliações interdisciplinares.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
Rodrigues de Abreu - 2021Rodrigues de Abreu - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIANA APARECIDA MENEGAZZO CORDEIROFABIANA APARECIDA MENEGAZZO CORDEIRO

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto refere-se ao planejamento do trabalho doO presente projeto refere-se ao planejamento do trabalho do
professor no exercício da coordenação pedagógica da Etecprofessor no exercício da coordenação pedagógica da Etec
Rodrigues de Abreu, suas classes descentralizadas, extensões eRodrigues de Abreu, suas classes descentralizadas, extensões e
parcerias com a Seduc para o ano de 2021. Com base noparcerias com a Seduc para o ano de 2021. Com base no
memorando nº 44/2020 da Cetec/GSE/Geped e normativos para omemorando nº 44/2020 da Cetec/GSE/Geped e normativos para o
exercício da função, diante do cenário pandêmico que aindaexercício da função, diante do cenário pandêmico que ainda
atinge diretamente os processos educacionais, o projeto tematinge diretamente os processos educacionais, o projeto tem
como principal meta orientar e acompanhar o trabalho sobcomo principal meta orientar e acompanhar o trabalho sob
diversos aspectos e momentos, na utilização de recursosdiversos aspectos e momentos, na utilização de recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas em 2020,pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas em 2020,
de 100% dos cursos modulares noturnos, a fim de fomentar ade 100% dos cursos modulares noturnos, a fim de fomentar a
recuperação das lacunas de aprendizagem, visando a melhoria dorecuperação das lacunas de aprendizagem, visando a melhoria do
sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.
A metodologia está embasada no trabalho colaborativo entreA metodologia está embasada no trabalho colaborativo entre
coordenação e corpo docente, com ações sistematizadas, a fim decoordenação e corpo docente, com ações sistematizadas, a fim de
capacitar, planejar, compartilhar e executar metodologias ativas,capacitar, planejar, compartilhar e executar metodologias ativas,
ferramentas e recursos didáticos diferenciados objetivando suprirferramentas e recursos didáticos diferenciados objetivando suprir
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lacunas e melhorar a aprendizagem discente com bases noslacunas e melhorar a aprendizagem discente com bases nos
indicadores apurados em 2020.indicadores apurados em 2020.

DenominaçãoDenominação PROJETO COORDENAÇÃO DE CURSO ENSINOPROJETO COORDENAÇÃO DE CURSO ENSINO
MÉDIO COM HABULITAÇÃO PROFISSIONALMÉDIO COM HABULITAÇÃO PROFISSIONAL
(PARCERIA SEDUC) - ADMINISTRAÇÃO(PARCERIA SEDUC) - ADMINISTRAÇÃO

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MICHELLE BEATRIZ GODOY SANTOS DEMICHELLE BEATRIZ GODOY SANTOS DE
MATTOSMATTOS

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto refere-se á coordenação do curso do EnsinoO presente projeto refere-se á coordenação do curso do Ensino
Médio com habilitação profissional parceria com a secretaria deMédio com habilitação profissional parceria com a secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, Administração localizado naEducação do Estado de São Paulo, Administração localizado na
escola Estadual Ernesto Montes da cidade de Bauru. Esteescola Estadual Ernesto Montes da cidade de Bauru. Este
contempla o bom andamento das aulas, acompanhamento docontempla o bom andamento das aulas, acompanhamento do
trabalho do professor no seu pleno exercício, orientar etrabalho do professor no seu pleno exercício, orientar e
acompanhar o trabalho dos estudantes, atendendo as solicitaçõesacompanhar o trabalho dos estudantes, atendendo as solicitações
e orientando para as dificuldades e demais responsabilidadese orientando para as dificuldades e demais responsabilidades
presentes na deliberação CEETESP 19, de 16/07/2015.presentes na deliberação CEETESP 19, de 16/07/2015.

DenominaçãoDenominação Equipe SIPEP - 4.4.01.01 - Equipe de P&D –Equipe SIPEP - 4.4.01.01 - Equipe de P&D –
IoTIoT

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABERSON AUGUSTO FERRASIFABERSON AUGUSTO FERRASI

InícioInício 2021-02-12 00:00:002021-02-12 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Mediante aos resultados dos projetos de pesquisa realizados emMediante aos resultados dos projetos de pesquisa realizados em
2020 (SIPEP 4.4.01.01, 4.4.01.02 e 4.4.01.03) nas áreas de2020 (SIPEP 4.4.01.01, 4.4.01.02 e 4.4.01.03) nas áreas de
Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Big Data eInteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Big Data e
Realidade Virtual/Aumentada permitiram enumerar asRealidade Virtual/Aumentada permitiram enumerar as
oportunidades de aplicações na formação do profissional aderenteoportunidades de aplicações na formação do profissional aderente
as áreas de tecnologia, o que permitiu a criação de um grupo deas áreas de tecnologia, o que permitiu a criação de um grupo de
trabalho para pesquisa e desenvolvimento de materiais didáticos,trabalho para pesquisa e desenvolvimento de materiais didáticos,
capacitações para docentes e o desenvolvimento de disciplinascapacitações para docentes e o desenvolvimento de disciplinas
optativas para os discentes do Centro Paula Souza de níveloptativas para os discentes do Centro Paula Souza de nível
Técnico e Tecnólogo, assim, fortalecendo a sintonia com asTécnico e Tecnólogo, assim, fortalecendo a sintonia com as
necessidades deste mercado de trabalho e promover anecessidades deste mercado de trabalho e promover a
empregabilidade de seus egressos nas áreas da Computação.empregabilidade de seus egressos nas áreas da Computação.
Este projeto prevê o estudo, desenvolvimento e implantação dasEste projeto prevê o estudo, desenvolvimento e implantação das
tecnologias relacionadas a Internet das Coisas (IoT) relacionadastecnologias relacionadas a Internet das Coisas (IoT) relacionadas
ao projeto SIPEP 4.4.01.01 de 2021, com foco na formaçãoao projeto SIPEP 4.4.01.01 de 2021, com foco na formação
docente e divulgação de conhecimento.docente e divulgação de conhecimento.

DenominaçãoDenominação COORDENAÇÃO DE CURSO COORDENAÇÃO DE CURSO 
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABERSON AUGUSTO FERRASIFABERSON AUGUSTO FERRASI

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto visa atender as diretrizes descritas naO presente projeto visa atender as diretrizes descritas na
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Deliberação CEETEPS 19, de 16-07-2015, diretrizes as quais visamDeliberação CEETEPS 19, de 16-07-2015, diretrizes as quais visam
estabelecer uma métrica para a devida condução das atividadesestabelecer uma métrica para a devida condução das atividades
que determinam o bom andamento dos Cursos Técnicosque determinam o bom andamento dos Cursos Técnicos
oferecidos pelo Centro Paula Souza de Tecnologia. Os objetivosoferecidos pelo Centro Paula Souza de Tecnologia. Os objetivos
gerais destacam as ações necessárias para que seja garantido ogerais destacam as ações necessárias para que seja garantido o
cumprimento de todas as atividades inerentes ao processo decumprimento de todas as atividades inerentes ao processo de
ensino e aprendizagem durante o período de 18(dezoito) mesesensino e aprendizagem durante o período de 18(dezoito) meses
dos cursos modulares. O período do projeto é compreendido emdos cursos modulares. O período do projeto é compreendido em
12(doze) meses. Além do cumprimento das diretrizes visa-se o12(doze) meses. Além do cumprimento das diretrizes visa-se o
atingimento de algumas metas como por exemplo, diminuição deatingimento de algumas metas como por exemplo, diminuição de
evasão, melhoria contínua da qualidade do curso, seguimentoevasão, melhoria contínua da qualidade do curso, seguimento
assíduo do calendário acadêmico dentre outras. A condução daassíduo do calendário acadêmico dentre outras. A condução da
coordenação de cursos é alinhada as decisões e instruções emcoordenação de cursos é alinhada as decisões e instruções em
paralelo a direção geral e pedagógica da unidade escolar.paralelo a direção geral e pedagógica da unidade escolar.

DenominaçãoDenominação Robótica Paula Souza - EquipeRobótica Paula Souza - Equipe
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEFFERSON ROGER MOREIRAJEFFERSON ROGER MOREIRA

InícioInício 2021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:00
FimFim 2021-12-20 00:00:002021-12-20 00:00:00
DescriçãoDescrição
Os resultados das atividades realizadas nos anos anteriores eOs resultados das atividades realizadas nos anos anteriores e
principalmente o reflexo do envolvimento dos alunos nasprincipalmente o reflexo do envolvimento dos alunos nas
diferentes categorias de competições tem proporcionado umadiferentes categorias de competições tem proporcionado uma
melhora das participações em sala de aula nos componentesmelhora das participações em sala de aula nos componentes
curriculares relacionados a programação (lógica ecurriculares relacionados a programação (lógica e
desenvolvimento), e hardware (sistemas embarcados), bem comodesenvolvimento), e hardware (sistemas embarcados), bem como
o aumento da participação em diferentes eventos (internos eo aumento da participação em diferentes eventos (internos e
externos), aderentes a este projeto. Os resultados 2013-2020,externos), aderentes a este projeto. Os resultados 2013-2020,
poderão ser visualizados no link:poderão ser visualizados no link:
http://www.robotica.cpscetec.com.br/sipep/MidiaKit2020Alta.pdf.http://www.robotica.cpscetec.com.br/sipep/MidiaKit2020Alta.pdf.
A Unidade Escolar se interessa em manter os professores e alunosA Unidade Escolar se interessa em manter os professores e alunos
atualizados em relação aos conteúdos e metodologias em buscaatualizados em relação aos conteúdos e metodologias em busca
de melhorias constantes no desenvolvimento das atividadesde melhorias constantes no desenvolvimento das atividades
escolares. A participação desta Unidade Escolar como POLO doescolares. A participação desta Unidade Escolar como POLO do
projeto Robótica Paula Souza, torna um diferencial para o projeto,projeto Robótica Paula Souza, torna um diferencial para o projeto,
considerando todos os recursos pertencentes a escola, comoconsiderando todos os recursos pertencentes a escola, como
engajamento da Equipe Diretiva, Corpo Docente e Alunosengajamento da Equipe Diretiva, Corpo Docente e Alunos
dedicados e interessados em participar de iniciativas quededicados e interessados em participar de iniciativas que
agreguem experiência para a Comunidade. Inclui-se paraagreguem experiência para a Comunidade. Inclui-se para
participação no projeto, uma série de capacitações para docentesparticipação no projeto, uma série de capacitações para docentes
em ferramentas, tecnologias e metodologias para aplicação emem ferramentas, tecnologias e metodologias para aplicação em
sala de aula, manutenção e fortalecimento das modalidades desala de aula, manutenção e fortalecimento das modalidades de
competições, bem como aplicação das ações para Aprendizagemcompetições, bem como aplicação das ações para Aprendizagem
Baseada por Desafios - ABD (Challenge Based Learning - CBL)Baseada por Desafios - ABD (Challenge Based Learning - CBL)
e/ou a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP (Project Basede/ou a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP (Project Based
Learning - PBL), representando uma abordagem multidisciplinarLearning - PBL), representando uma abordagem multidisciplinar
referente ao ensino-aprendizagem focada na construção dereferente ao ensino-aprendizagem focada na construção de
conhecimento. Além das capacitações, este projeto prevê aconhecimento. Além das capacitações, este projeto prevê a
organização e participação em eventos relacionados ao projeto,organização e participação em eventos relacionados ao projeto,
com o envolvimento de professores e alunos, a fim de atendercom o envolvimento de professores e alunos, a fim de atender
mais efetivamente as atividades citadas anteriormente,mais efetivamente as atividades citadas anteriormente,
estimulando a participação e promoção dos eventos propostosestimulando a participação e promoção dos eventos propostos
pela CETEC Capacitações e eventos externos.pela CETEC Capacitações e eventos externos.
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DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação do Curso Técnico deProjeto de Coordenação do Curso Técnico de
AdministraçãoAdministração

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANO FERREIRALUCIANO FERREIRA

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto Coordenação Rascunho 2020 O projeto de CoordenaçãoProjeto Coordenação Rascunho 2020 O projeto de Coordenação
do Curso Técnico de Administração, diante da proposta políticado Curso Técnico de Administração, diante da proposta política
pedagógica traçada na unidade, necessita do apoio e da solidáriapedagógica traçada na unidade, necessita do apoio e da solidária
atuação do coordenador de curso, de forma colaborativa eatuação do coordenador de curso, de forma colaborativa e
alinhada, analisando, orientando, investigando e administrando asalinhada, analisando, orientando, investigando e administrando as
várias atividades pertinentes a coordenação de cursovárias atividades pertinentes a coordenação de curso
(Deliberação CEETEPS 19, de 16-07-2015) junto aos projetos da(Deliberação CEETEPS 19, de 16-07-2015) junto aos projetos da
unidade e seus efetivos desdobramentos, trabalhando emunidade e seus efetivos desdobramentos, trabalhando em
conjunto com as demais coordenações e auxiliando a direção nasconjunto com as demais coordenações e auxiliando a direção nas
ações e metas da gestão em 2020. O projeto de coordenação doações e metas da gestão em 2020. O projeto de coordenação do
curso técnicos em Administração tem como objetivo geralcurso técnicos em Administração tem como objetivo geral
conectar as atividades e ações de desdobramentos específicos doconectar as atividades e ações de desdobramentos específicos do
curso técnico em Administração ao projeto político - pedagógicocurso técnico em Administração ao projeto político - pedagógico
da unidade que reúne a comunidade acadêmica, os discentes,da unidade que reúne a comunidade acadêmica, os discentes,
docentes, pais, comunidade e instituições ligadas ao planodocentes, pais, comunidade e instituições ligadas ao plano
estratégico, também chamados de stakeholders, na condução deestratégico, também chamados de stakeholders, na condução de
um ensino de qualidade, alinhado com a atuais perspectivas daum ensino de qualidade, alinhado com a atuais perspectivas da
educação do ensino médio-técnico, as diretrizes curriculareseducação do ensino médio-técnico, as diretrizes curriculares
nacionais e o conselho nacional da educação. As Diretrizesnacionais e o conselho nacional da educação. As Diretrizes
Curriculares Nacionais instituídas pela Resolução CNE/CEB nºCurriculares Nacionais instituídas pela Resolução CNE/CEB nº
04/1999 indicavam três ordens de competências profissionais: as04/1999 indicavam três ordens de competências profissionais: as
básicas, as profissionais gerais e as profissionais específicas. Nasbásicas, as profissionais gerais e as profissionais específicas. Nas
atuais Diretrizes, definidas pela Resolução nº 06/2012, distinguem-atuais Diretrizes, definidas pela Resolução nº 06/2012, distinguem-
se três ordens análogas de conhecimentos, saberes,se três ordens análogas de conhecimentos, saberes,
competências profissionais e pessoais: a da preparação básicacompetências profissionais e pessoais: a da preparação básica
para o trabalho; a das comuns do eixo tecnológico; e a daspara o trabalho; a das comuns do eixo tecnológico; e a das
específicas de cada etapa do itinerário formativo. Desta-se umaespecíficas de cada etapa do itinerário formativo. Desta-se uma
inovação que é a indicação de competências pessoais nainovação que é a indicação de competências pessoais na
definição do perfil profissional de conclusão dos cursos técnicos.definição do perfil profissional de conclusão dos cursos técnicos.
O conceito de competência, além de conhecimentos eO conceito de competência, além de conhecimentos e
habilidades, abrange “valores”, adicionando-se a esteshabilidades, abrange “valores”, adicionando-se a estes
seguidamente as “atitudes” e “emoções”, estudo apontado pelaseguidamente as “atitudes” e “emoções”, estudo apontado pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento EconômicoOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), MEC e outras organizações. Definido por Howard Garden(OCDE), MEC e outras organizações. Definido por Howard Garden
(1982), o indivíduo possui inteligências autônomas e os métodos(1982), o indivíduo possui inteligências autônomas e os métodos
tradicionais de ensino e aprendizagem englobam conhecimentostradicionais de ensino e aprendizagem englobam conhecimentos
mecânicos de raciocínios nos alunos, e podem até resultarmecânicos de raciocínios nos alunos, e podem até resultar
grandes resultados, mas não os prepara para os desafios dograndes resultados, mas não os prepara para os desafios do
século vinte e um e os avanços vivenciados. Visando as atuaisséculo vinte e um e os avanços vivenciados. Visando as atuais
perspectivas e propostas pedagógicas definidas, o projeto busca aperspectivas e propostas pedagógicas definidas, o projeto busca a
construção das competências socioemocionais para formação econstrução das competências socioemocionais para formação e
desenvolvimento docente visando a melhoria da aprendizagemdesenvolvimento docente visando a melhoria da aprendizagem
dos alunos. Buscar-se à construção da formação docente diantedos alunos. Buscar-se à construção da formação docente diante
das competências socioemocionais envolvidas resultando emdas competências socioemocionais envolvidas resultando em
ações que são estabelecidas nas práticas acadêmicas aplicadasações que são estabelecidas nas práticas acadêmicas aplicadas
nos espaços de aprendizagem propostas: aulas diferenciadas,nos espaços de aprendizagem propostas: aulas diferenciadas,
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palestras, visita técnica, trabalho de conclusão de curso,palestras, visita técnica, trabalho de conclusão de curso,
participação em feira, atividades relacionadas ao curso departicipação em feira, atividades relacionadas ao curso de
administração e consequentemente, nos desdobramentosadministração e consequentemente, nos desdobramentos
cognitivos dessa relação, nas ações comportamentais, sociais ecognitivos dessa relação, nas ações comportamentais, sociais e
emocionais do conjunto, e que poderão possibilitar as proposiçõesemocionais do conjunto, e que poderão possibilitar as proposições
inovadoras para a reformulação de práticas pedagógicas einovadoras para a reformulação de práticas pedagógicas e
alcance de resultados almejados com as atividades previstas ealcance de resultados almejados com as atividades previstas e
desenvolvidas neste projeto de coordenação. Pofº Lucianodesenvolvidas neste projeto de coordenação. Pofº Luciano
Ferreira.Ferreira.

DenominaçãoDenominação Projeto de coordenação dos cursos ItinerárioProjeto de coordenação dos cursos Itinerário
Formativo, Ensinos Médios e ETIMSFormativo, Ensinos Médios e ETIMS
Desenvolvimento de SistemasDesenvolvimento de Sistemas

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARCELO JOSE STORIONMARCELO JOSE STORION

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Ações destinadas ao planejamento, o acompanhamento, aAções destinadas ao planejamento, o acompanhamento, a
avaliação e o registro das atividades técnicas e pedagógicas dosavaliação e o registro das atividades técnicas e pedagógicas dos
cursos vinculados ao Projeto Político Pedagógico da Unidadecursos vinculados ao Projeto Político Pedagógico da Unidade
Escolar, além da otimização dos recursos disponíveis para osEscolar, além da otimização dos recursos disponíveis para os
cursos que lhe são afetos.cursos que lhe são afetos.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec "Rodrigues de Abreu" - 2021da Etec "Rodrigues de Abreu" - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOAO RICARDO ANDREOJOAO RICARDO ANDREO

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto tem foco nos recursos pedagógicosO presente projeto tem foco nos recursos pedagógicos
diferenciados que serão utilizados nas aulas práticas de 100% dosdiferenciados que serão utilizados nas aulas práticas de 100% dos
cursos modulares noturnos, visando a melhoria do sucessocursos modulares noturnos, visando a melhoria do sucesso
escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020,escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020,
colaborando com toda a equipe pedagógica e de direção comcolaborando com toda a equipe pedagógica e de direção com
informações sobre os discentes (frequência e rendimento),informações sobre os discentes (frequência e rendimento),
através do sistema integrado de gestão acadêmica (SIGA),através do sistema integrado de gestão acadêmica (SIGA),
reuniões com os discentes, contatos com os responsáveis,reuniões com os discentes, contatos com os responsáveis,
evidenciando com tais informações a importância sobre aevidenciando com tais informações a importância sobre a
recuperação das lacunas de aprendizagem nas reuniões de curso,recuperação das lacunas de aprendizagem nas reuniões de curso,
orientando os discentes em reuniões sobre a importância daorientando os discentes em reuniões sobre a importância da
participação/frequência em aulas, viabilizar palestras e/ouparticipação/frequência em aulas, viabilizar palestras e/ou
webinar focando as habilidades socioemocionais e sobre awebinar focando as habilidades socioemocionais e sobre a
profissionalização de cada curso acompanhado, reforçar o uso deprofissionalização de cada curso acompanhado, reforçar o uso de
recursos pedagógicos diferenciados e de aulas práticas relatadorecursos pedagógicos diferenciados e de aulas práticas relatado
por docentes e/ou profissionais nas reuniões de curso, visando opor docentes e/ou profissionais nas reuniões de curso, visando o
sucesso escolar dos cursos técnicos noturnos de administração,sucesso escolar dos cursos técnicos noturnos de administração,
segurança do trabalho, recursos humanos/logística,segurança do trabalho, recursos humanos/logística,
desenvolvimento de sistemas/informática, serviços jurídicos,desenvolvimento de sistemas/informática, serviços jurídicos,
serviços públicos e nutrição e dietética.serviços públicos e nutrição e dietética.
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DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso doProjeto de Coordenação de Curso do
NovoTec em Serviços Jurídicos - ExtensãoNovoTec em Serviços Jurídicos - Extensão
Ernesto MonteErnesto Monte

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

GERMANO DE JESUS TOBIASGERMANO DE JESUS TOBIAS

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-16 00:00:002021-12-16 00:00:00
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Coordenação de Curso Informática paraCoordenação de Curso Informática para
Internet e Administração - Integrado aoInternet e Administração - Integrado ao
Ensino Médio (MTec - Programa NovotecEnsino Médio (MTec - Programa Novotec
Integrado - Parceria SEE)Integrado - Parceria SEE)

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEFFERSON ROGER MOREIRAJEFFERSON ROGER MOREIRA

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto Coordenação de Curso Informática para Internet eProjeto Coordenação de Curso Informática para Internet e
Administração - Integrado ao Ensino Médio (MTec - ProgramaAdministração - Integrado ao Ensino Médio (MTec - Programa
Novotec Integrado - Parceria SEE)Novotec Integrado - Parceria SEE)

DenominaçãoDenominação PROJETO DE COORDENAÇÃO DO CURSOPROJETO DE COORDENAÇÃO DO CURSO
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 2021TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

LUCIANO FERREIRALUCIANO FERREIRA

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O PROJETO 2021 DE COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DEO PROJETO 2021 DE COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE
ADMINISTRAÇÃO 2021 O projeto 2021 de Coordenação do CursoADMINISTRAÇÃO 2021 O projeto 2021 de Coordenação do Curso
Técnico de Administração, visa atender ao planejamento daTécnico de Administração, visa atender ao planejamento da
equipe do curso técnico de administração e o exercício doequipe do curso técnico de administração e o exercício do
coordenador (Deliberação CEETEPS 19, de 16-07-2015) nacoordenador (Deliberação CEETEPS 19, de 16-07-2015) na
unidade sede Etec Rodrigues de Abreu perfazendo a propostaunidade sede Etec Rodrigues de Abreu perfazendo a proposta
política pedagógica elaborada solidariamente com unidade, parapolítica pedagógica elaborada solidariamente com unidade, para
suportar, promover, e subsidiar os objetivos estabelecidos pelasuportar, promover, e subsidiar os objetivos estabelecidos pela
instituição. Diante do desafio da Educação vivenciado e suportadoinstituição. Diante do desafio da Educação vivenciado e suportado
em 2020 com a pandemia do COVID-19 o projeto de coordenaçãoem 2020 com a pandemia do COVID-19 o projeto de coordenação
do curso técnico em Administração, alinha-se a propostado curso técnico em Administração, alinha-se a proposta
pedagógica da unidade que visa recuperar as lacunas depedagógica da unidade que visa recuperar as lacunas de
aprendizagem geradas neste ano letivo pandêmico, possibilitandoaprendizagem geradas neste ano letivo pandêmico, possibilitando
a melhoria do sucesso escolar. O projeto visa acompanhar asa melhoria do sucesso escolar. O projeto visa acompanhar as
atividades quanto a utilização dos recursos disponíveis eatividades quanto a utilização dos recursos disponíveis e
ferramentas já utilizadas em 2020, além das ações destinadas aoferramentas já utilizadas em 2020, além das ações destinadas ao
planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro dasplanejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das
atividades técnicas e pedagógicas dos cursos. De modo geral visaatividades técnicas e pedagógicas dos cursos. De modo geral visa
conectar as atividades e ações com desdobramentos específicosconectar as atividades e ações com desdobramentos específicos
do curso técnico em Administração ao projeto político -do curso técnico em Administração ao projeto político -
pedagógico da unidade, onde reúne a comunidade acadêmica, ospedagógico da unidade, onde reúne a comunidade acadêmica, os
discentes, docentes, pais, comunidades desta sociedade ediscentes, docentes, pais, comunidades desta sociedade e
instituições ligadas ao plano estratégico, chamados deinstituições ligadas ao plano estratégico, chamados de
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stakeholders, na condução de um ensino de qualidade, alinhadostakeholders, na condução de um ensino de qualidade, alinhado
com a atuais perspectivas da educação do ensino médio-técnico,com a atuais perspectivas da educação do ensino médio-técnico,
das diretrizes curriculares nacionais e o conselho nacional dadas diretrizes curriculares nacionais e o conselho nacional da
educação.educação.

DenominaçãoDenominação Coordenação de Curso - Novotec Híbrido emCoordenação de Curso - Novotec Híbrido em
Administração - EE Jardim TangarásAdministração - EE Jardim Tangarás

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

OZIAS MARCILIANO GALVAOOZIAS MARCILIANO GALVAO

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
A Coordenação deste curso envolve diversas ações: oA Coordenação deste curso envolve diversas ações: o
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 a otimização dospedagógicas e administrativas bem como a otimização dos
recursos físicos e didáticos disponíveis.recursos físicos e didáticos disponíveis.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso - 2020Projeto de Coordenação de Curso - 2020
Técnico em Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MAIRA RAMOS TOSONIMAIRA RAMOS TOSONI

InícioInício 2020-02-01 00:00:002020-02-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto refere-se à coordenação de área do cursoO presente projeto refere-se à coordenação de área do curso
Técnico em Segurança do Trabalho da escola ETEC Rodrigues deTécnico em Segurança do Trabalho da escola ETEC Rodrigues de
Abreu, localizada no município de Bauru, período noturno.Abreu, localizada no município de Bauru, período noturno.
Consiste em dar suporte à direção na gestão do referido cursoConsiste em dar suporte à direção na gestão do referido curso
técnico.técnico.

DenominaçãoDenominação Novas metodologias educacionais com novasNovas metodologias educacionais com novas
tecnologiastecnologias

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

OLIVER MARCOS NETTOOLIVER MARCOS NETTO

InícioInício 2021-02-02 00:00:002021-02-02 00:00:00
FimFim 2021-07-06 00:00:002021-07-06 00:00:00
DescriçãoDescrição
não há outros projetos com HAEnão há outros projetos com HAE

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso - 2021Projeto de Coordenação de Curso - 2021
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MAIRA RAMOS TOSONIMAIRA RAMOS TOSONI

InícioInício 2021-01-01 00:00:002021-01-01 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto se resume em ações para atingir os objetivos propostos,O projeto se resume em ações para atingir os objetivos propostos,
utilizando recursos diferenciados na Plataforma Teams, nos 1o, 2outilizando recursos diferenciados na Plataforma Teams, nos 1o, 2o
e 3o módulos noturno do curso Técnico em Segurança doe 3o módulos noturno do curso Técnico em Segurança do
Trabalho, nos 1o e 2o semestres letivos de 2021.Trabalho, nos 1o e 2o semestres letivos de 2021.
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DenominaçãoDenominação Coordenação de Curso - Novotec Híbrido emCoordenação de Curso - Novotec Híbrido em
Recursos Humanos - EE Dr Luiz ZuianiRecursos Humanos - EE Dr Luiz Zuiani

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

OZIAS MARCILIANO GALVAOOZIAS MARCILIANO GALVAO

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
A Coordenação deste curso envolve diversas ações: oA Coordenação deste curso envolve diversas ações: o
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 a otimização dospedagógicas e administrativas bem como a otimização dos
recursos físicos e didáticos disponíveis.recursos físicos e didáticos disponíveis.
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