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IntroduçãoIntrodução

O PPG/PE 2021-2025 é um instrumento de planejamento estratégico que direciona as ações daO PPG/PE 2021-2025 é um instrumento de planejamento estratégico que direciona as ações da
escola para o ano letivo e os próximos quatro anos, onde está apresentada a realidade do cotidianoescola para o ano letivo e os próximos quatro anos, onde está apresentada a realidade do cotidiano
escolar, bem como suas particularidades por habilitações, assim como os projetos a seremescolar, bem como suas particularidades por habilitações, assim como os projetos a serem
desenvolvidos durante o ano. O PE (Plano Escolar) é um documento transparente, onde odesenvolvidos durante o ano. O PE (Plano Escolar) é um documento transparente, onde o
consultante poderá encontrar as diretrizes da escola e as ações estratégicas educacionais por elaconsultante poderá encontrar as diretrizes da escola e as ações estratégicas educacionais por ela
definidas para atingir as metas estipuladas pela comunidade escolar. Além disso, são apresentadasdefinidas para atingir as metas estipuladas pela comunidade escolar. Além disso, são apresentadas
as reflexões para as propostas educativas do ano, previamente discutidas nas reuniões online deas reflexões para as propostas educativas do ano, previamente discutidas nas reuniões online de
planejamento ocorridas em fevereiro, entre os dias quatro, cinco e dezoito, e na reunião pedagógicaplanejamento ocorridas em fevereiro, entre os dias quatro, cinco e dezoito, e na reunião pedagógica
no dia três de fevereiro, assim como em discussões nas reuniões de coordenação de curso parano dia três de fevereiro, assim como em discussões nas reuniões de coordenação de curso para
arrematar as metas apontadas pela equipe educacional. Nesses momentos, coordenadores,arrematar as metas apontadas pela equipe educacional. Nesses momentos, coordenadores,
professores e demais membros da equipe gestora levantaram as questões relevantes para asprofessores e demais membros da equipe gestora levantaram as questões relevantes para as
habilitações técnicas, Ensino Médio, ETIMs, Novotec integrado com qualificação profissional e AMS,habilitações técnicas, Ensino Médio, ETIMs, Novotec integrado com qualificação profissional e AMS,
contribuindo para a definição das metas deste plano de forma integradora e democrática. Diante dascontribuindo para a definição das metas deste plano de forma integradora e democrática. Diante das
considerações do papel social da escola, da atuação dos professores e da comunidade escolar,considerações do papel social da escola, da atuação dos professores e da comunidade escolar,
direcionou-se a construção colaborativa de ações educativas, que almejam a qualidade, atitudesdirecionou-se a construção colaborativa de ações educativas, que almejam a qualidade, atitudes
sociais, interatividade, sustentabilidade, conscientização ambiental e inclusiva, de acordo com associais, interatividade, sustentabilidade, conscientização ambiental e inclusiva, de acordo com as
necessidades do público de Ourinhos e região. Neste projeto será mostrado como a escola pretendenecessidades do público de Ourinhos e região. Neste projeto será mostrado como a escola pretende
se manter como a melhor escola pública do município, reforçando sua autonomia parase manter como a melhor escola pública do município, reforçando sua autonomia para
desenvolvimento de projetos diferenciados, ações sociais e pedagógicas, integrando e articulandodesenvolvimento de projetos diferenciados, ações sociais e pedagógicas, integrando e articulando
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junto à comunidade escolar o processo formativo dos alunos, garantindo educação como um bemjunto à comunidade escolar o processo formativo dos alunos, garantindo educação como um bem
público e de direito universal. Desta forma, o comprometimento para a realização deste plano épúblico e de direito universal. Desta forma, o comprometimento para a realização deste plano é
fortalecido pelas atitudes de todos os agentes (estudantes, funcionários, docentes, equipe gestora,fortalecido pelas atitudes de todos os agentes (estudantes, funcionários, docentes, equipe gestora,
colaboradores e empresários), visando a garantia de sua efetividade e o alcance do sucesso dascolaboradores e empresários), visando a garantia de sua efetividade e o alcance do sucesso das
ações planejadas para o decorrer deste ano, mesmo de forma remota. Em decorrência daações planejadas para o decorrer deste ano, mesmo de forma remota. Em decorrência da
necessidade de oferta das aulas remotas, conforme Decreto do Governador do Estado de São Paulonecessidade de oferta das aulas remotas, conforme Decreto do Governador do Estado de São Paulo
nº 64.881, de 22/03/2020; Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021 e Decreto nº 65.731, de 28 denº 64.881, de 22/03/2020; Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021 e Decreto nº 65.731, de 28 de
maio de 2021, nossa unidade escolar segue os decretos.maio de 2021, nossa unidade escolar segue os decretos.

HistóricoHistórico

A Etec “Jacinto Ferreira de Sá” foi fundada em 23 de julho de 1970 com o nome de "Colégio TécnicoA Etec “Jacinto Ferreira de Sá” foi fundada em 23 de julho de 1970 com o nome de "Colégio Técnico
Industrial Estadual de Ourinhos", sendo mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, rede deIndustrial Estadual de Ourinhos", sendo mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, rede de
Ensino Básico. Os primeiros cursos oferecidos eram as habilitações profissionais de Técnico emEnsino Básico. Os primeiros cursos oferecidos eram as habilitações profissionais de Técnico em
Economia Doméstica, Edificações, Eletromecânica e Mecânica. Atualmente a maior escola técnica daEconomia Doméstica, Edificações, Eletromecânica e Mecânica. Atualmente a maior escola técnica da
região, passou por diversas denominações ao longo dos anos: 1976: "Centro Estadual Interescolar".região, passou por diversas denominações ao longo dos anos: 1976: "Centro Estadual Interescolar".
1978: E.E.S.G. 'Jacinto Ferreira de Sá", escola de 2º grau – Secretaria da Educação. 1984: E.T.E.S.G.1978: E.E.S.G. 'Jacinto Ferreira de Sá", escola de 2º grau – Secretaria da Educação. 1984: E.T.E.S.G.
"Jacinto Ferreira de Sá” – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza-CEETEPS, autarquia"Jacinto Ferreira de Sá” – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza-CEETEPS, autarquia
do governo, vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 1994: ETEdo governo, vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 1994: ETE
"Jacinto Ferreira de Sá” – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza-CEETEPS, autarquia"Jacinto Ferreira de Sá” – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza-CEETEPS, autarquia
do governo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 2007: Etecdo governo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 2007: Etec
"Jacinto Ferreira de Sá” - através de um decreto do então Governador do Estado de São Paulo, Sr."Jacinto Ferreira de Sá” - através de um decreto do então Governador do Estado de São Paulo, Sr.
José Serra, as Unidades de Ensino Técnico do Centro Paula Souza passam a denominar-se Etec aJosé Serra, as Unidades de Ensino Técnico do Centro Paula Souza passam a denominar-se Etec a
fazer parte de um grande Programa de Expansão, instituído como meta do Governo do Estado defazer parte de um grande Programa de Expansão, instituído como meta do Governo do Estado de
São Paulo. 2009: criação da Classe Descentralizada na Escola Estadual Virgínia Ramalho – através deSão Paulo. 2009: criação da Classe Descentralizada na Escola Estadual Virgínia Ramalho – através de
um convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação, os cursos funcionam no regime deum convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação, os cursos funcionam no regime de
classes descentralizadas, utilizando as instalações da escola estadual, porém a Etec é a responsávelclasses descentralizadas, utilizando as instalações da escola estadual, porém a Etec é a responsável
pelos cursos. 2010: implantação das Classes Descentralizadas nas cidades de Chavantes (até 2011),pelos cursos. 2010: implantação das Classes Descentralizadas nas cidades de Chavantes (até 2011),
Ibirarema (até dias atuais) e Salto Grande (até 2013/2) – através de convênio firmado com asIbirarema (até dias atuais) e Salto Grande (até 2013/2) – através de convênio firmado com as
prefeituras municipais e o Centro Paula Souza. 2014: implantação da Classe Descentralizada naprefeituras municipais e o Centro Paula Souza. 2014: implantação da Classe Descentralizada na
cidade de Canitar (finalizada a parceria em 2015). 2015: implantação da Classe Descentralizada nacidade de Canitar (finalizada a parceria em 2015). 2015: implantação da Classe Descentralizada na
cidade de Salto Grande com o curso de administração, porém não abriu a classe; e para o 2ºcidade de Salto Grande com o curso de administração, porém não abriu a classe; e para o 2º
semestre de 2015 em continuidade com a CD de Ibirarema com curso técnico em contabilidade. Emsemestre de 2015 em continuidade com a CD de Ibirarema com curso técnico em contabilidade. Em
2017 não houve parceria para abertura de novas turmas, retomando a parceria no 1º semestre de2017 não houve parceria para abertura de novas turmas, retomando a parceria no 1º semestre de
2020, com a habilitação de Técnico em Contabilidade. 2018: no 2º semestre, implantação da Classe2020, com a habilitação de Técnico em Contabilidade. 2018: no 2º semestre, implantação da Classe
Descentralizada na cidade de Ribeirão do Sul com o curso de Recursos Humanos. Em 2020, 1ºDescentralizada na cidade de Ribeirão do Sul com o curso de Recursos Humanos. Em 2020, 1º
Semestre, deu-se continuidade à parceria, com a habilitação de Técnico em Administração. 2020:Semestre, deu-se continuidade à parceria, com a habilitação de Técnico em Administração. 2020:
Implantação da Classe Descentralizada na Fatec – Ourinhos com o curso de Ensino Médio comImplantação da Classe Descentralizada na Fatec – Ourinhos com o curso de Ensino Médio com
Habilitação Técnica Profissional em Desenvolvimento de Sistemas (Cursos Técnico) – NovotecHabilitação Técnica Profissional em Desenvolvimento de Sistemas (Cursos Técnico) – Novotec
Integrado, em 3 anos, com possibilidade de prosseguimento de estudos com o Curso de TecnologiaIntegrado, em 3 anos, com possibilidade de prosseguimento de estudos com o Curso de Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por mais 2 anos, na Fatec Ourinhos (Articulação Médioem Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por mais 2 anos, na Fatec Ourinhos (Articulação Médio
Superior – AMS) Atualmente oferece cursos nos seguintes Eixos Tecnológicos: • Produção Industrial:Superior – AMS) Atualmente oferece cursos nos seguintes Eixos Tecnológicos: • Produção Industrial:
com o curso de Química. • Infraestrutura: com o curso de Edificações. • Ambiente e Saúde: com ocom o curso de Química. • Infraestrutura: com o curso de Edificações. • Ambiente e Saúde: com o
curso de Enfermagem. • Informação e Comunicação: com o curso de Informática Para Internetcurso de Enfermagem. • Informação e Comunicação: com o curso de Informática Para Internet
(Modalidade Integrada ao Ensino Médio), Desenvolvimento de Sistemas (na Etec Jacinto Ferreira de(Modalidade Integrada ao Ensino Médio), Desenvolvimento de Sistemas (na Etec Jacinto Ferreira de
Sá), Administração de Banco de Dados – Novotec, Desenvolvimento de Sistemas (Cursos Técnico) –Sá), Administração de Banco de Dados – Novotec, Desenvolvimento de Sistemas (Cursos Técnico) –
Novotec Integrado (Fatec Ourinhos), e de Redes de Computadores (na classe descentralizada deNovotec Integrado (Fatec Ourinhos), e de Redes de Computadores (na classe descentralizada de
Ourinhos - E.E. Virgínia Ramalho). • Controle e Processos Industriais: com os cursos de AutomaçãoOurinhos - E.E. Virgínia Ramalho). • Controle e Processos Industriais: com os cursos de Automação
Industrial, Eletromecânica, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica. • Gestão e Negócios: cursos deIndustrial, Eletromecânica, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica. • Gestão e Negócios: cursos de
Administração, Contabilidade e Recursos Humanos (na classe descentralizada de Ourinhos - E.E.Administração, Contabilidade e Recursos Humanos (na classe descentralizada de Ourinhos - E.E.
Virgínia Ramalho, e nas classes descentralizadas nos municípios de Salto Grande, Ibirarema eVirgínia Ramalho, e nas classes descentralizadas nos municípios de Salto Grande, Ibirarema e
Ribeirão do Sul). • Produção Cultural e Design: com os cursos de Regência e Canto. • Segurança:Ribeirão do Sul). • Produção Cultural e Design: com os cursos de Regência e Canto. • Segurança:
com o curso de Segurança do Trabalho. • Ensino Médio: cinco turmas regulares em andamento •com o curso de Segurança do Trabalho. • Ensino Médio: cinco turmas regulares em andamento •
ETIM: Ensino Técnico Integrado ao Médio em Edificações (1ª e 3ª série), em Informática para InternetETIM: Ensino Técnico Integrado ao Médio em Edificações (1ª e 3ª série), em Informática para Internet
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(2ª e 3ª série), em Mecânica (1ª série), e em Eletrônica (1ª e 2ª série). • Novotec: Administração de(2ª e 3ª série), em Mecânica (1ª série), e em Eletrônica (1ª e 2ª série). • Novotec: Administração de
Banco Dados (1ª série), Desenvolvimento de Sistemas (1ª série) Conta, em 2020, com um quadro deBanco Dados (1ª série), Desenvolvimento de Sistemas (1ª série) Conta, em 2020, com um quadro de
92 professores, 12 funcionários administrativos, 5 estagiários (contratados pelo CIEE), 2 funcionários92 professores, 12 funcionários administrativos, 5 estagiários (contratados pelo CIEE), 2 funcionários
da APM contratados pela APM (1 em parceria com o CIEE), 15 colaboradores terceirizadosda APM contratados pela APM (1 em parceria com o CIEE), 15 colaboradores terceirizados
(segurança patrimonial e agentes de limpeza), 3 cozinheiros contratados pela Prefeitura Municipal,(segurança patrimonial e agentes de limpeza), 3 cozinheiros contratados pela Prefeitura Municipal,
alocados na Etec, 4 auxiliares Docentes.alocados na Etec, 4 auxiliares Docentes.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
ALEXANDRE LUIS LOPESALEXANDRE LUIS LOPES

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

ManoelManoel
Rodrigues doRodrigues do
Carmo JúniorCarmo Júnior

Professor VIProfessor VI

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

Adriana deAdriana de
Almeida MelotteAlmeida Melotte

professor IVprofessor IV

FransberFransber
SantadeSantade

Professor IProfessor I

Tsuguio HidakaTsuguio Hidaka Professor VProfessor V

ValquíriaValquíria
Ferrazoli deFerrazoli de
OliveiraOliveira

Professora VIProfessora VI

Geovani RozalenGeovani Rozalen
BassetoBasseto

Professor IProfessor I

AndréiaAndréia
ArchangeloArchangelo

Professora IIProfessora II

VanderleiVanderlei
Angelo MassolaAngelo Massola

Professor IVProfessor IV

Vera AdrianaVera Adriana
Huang AzevedoHuang Azevedo
HypólitoHypólito

Professora IIIProfessora III

Carmem BruderCarmem Bruder
MoraesMoraes

Professor VIProfessor VI

DanieleDaniele
MontulezeMontuleze

Professora IIProfessora II

Danielle FreitasDanielle Freitas Professora IProfessora I

MarceloMarcelo
D'AlessandreD'Alessandre
SanchesSanches

Professor IProfessor I

Nelbe MariaNelbe Maria
NascimentoNascimento
AlbanoAlbano

Professora IVProfessora IV

Marcelo deMarcelo de
Souza FranklinSouza Franklin
MelloMello

Professor IProfessor I
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Marcia CristinaMarcia Cristina
Perino da SilvaPerino da Silva

Professora IVProfessora IV

Paulo RobertoPaulo Roberto
PradoPrado
ConstantinoConstantino

Professor IProfessor I

Glaucia ReginaGlaucia Regina
de Carvalhode Carvalho
BarrosBarros

Professora IVProfessora IV

Tony CarvalhoTony Carvalho Professor IProfessor I

Cleusa deCleusa de
Fátima TeixeiraFátima Teixeira
RomaniRomani

Professora VProfessora V

AdautoAdauto
GuilhermeGuilherme

DS AcadêmicoDS Acadêmico

José MarianoJosé Mariano
CândidoCândido

Agente deAgente de
SegurançaSegurança
InternoInterno

Nicélia DeNicélia De
Moraes ValentimMoraes Valentim

Professora VProfessora V

Letícia GodoyLetícia Godoy
MendesMendes

DSDS
AdministrativoAdministrativo

MiguelMiguel
Alexandre DinizAlexandre Diniz
BressaniBressani

Auxiliar deAuxiliar de
ServiçosServiços
OperacionaisOperacionais

Neuza AparecidaNeuza Aparecida
de Oliveira Diasde Oliveira Dias

Auxiliar deAuxiliar de
ServiçosServiços
OperacionaisOperacionais

Osmair LuisOsmair Luis
SoaresSoares

Agente deAgente de
SegurançaSegurança
InternoInterno

João BatistaJoão Batista
PaesPaes

Professor VIProfessor VI

Benedito ÂngelaBenedito Ângela
VenâncioVenâncio

FuncionárioFuncionário
LimpezaLimpeza
TerceirizadaTerceirizada

Regina Célia daRegina Célia da
SilvaSilva

FuncionárioFuncionário
LimpezaLimpeza
TerceirizadaTerceirizada

Cyntia MariaCyntia Maria
Santos SoaresSantos Soares

Professora VProfessora V

Antonio CarlosAntonio Carlos
Surumba NunesSurumba Nunes

Professor VIProfessor VI

Paulo RobertoPaulo Roberto
FerrariFerrari

Professor IVProfessor IV

Claudia ReginaClaudia Regina
FernandesFernandes

Diretora deDiretora de
ServiçoServiço
AcadêmicoAcadêmico

Denilton RochaDenilton Rocha Professor IProfessor I

EduardoEduardo
AbuhamadAbuhamad
PetrocinoPetrocino

Professor IProfessor I

Fabio AlbertFabio Albert
BassoBasso

Professor IProfessor I

Fioravante ThosiFioravante Thosi Professor IProfessor I
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NetoNeto
José FranciscoJosé Francisco
Scafoglio MaderScafoglio Mader

Professor VProfessor V

Geraldo CesarGeraldo Cesar
CantelliCantelli

Professor IIProfessor II

Herminia RitaHerminia Rita
RosalemRosalem

Professor IIIProfessor III

Denilson FurlanDenilson Furlan Professor VProfessor V

Paulo SérgioPaulo Sérgio
ValentimValentim

Professor IIProfessor II

José AugustoJosé Augusto
RodriguesRodrigues
MassabkiMassabki

Professor IProfessor I

Juliana de AraujoJuliana de Araujo
Cubas da SilvaCubas da Silva

Professor IProfessor I

Leandro MigliariLeandro Migliari Professor IProfessor I

Lenilson ManoelLenilson Manoel
de Oliveirade Oliveira

Professor IProfessor I

Marcia ReginaMarcia Regina
FernandesFernandes

DSDS
AdministrativoAdministrativo

Marcos AntonioMarcos Antonio
BicudoBicudo

Professor IProfessor I

Maria CristinaMaria Cristina
FariaFaria

Professora VIProfessora VI

Murilo GodoyMurilo Godoy
MendesMendes

Auxiliar DocenteAuxiliar Docente

Odair AquinoOdair Aquino
CamposCampos

Professor IIProfessor II

RegianeRegiane
EzequielEzequiel
FantinatiFantinati

Professor IProfessor I

RenatoRenato
AssaharuAssaharu
MissatoMissato

Professor VIProfessor VI

Reinor Pires deReinor Pires de
Moraes JuniorMoraes Junior

Professor IIProfessor II

Elizeth MariaElizeth Maria
Andrade BesseAndrade Besse

Professora VProfessora V

RicardoRicardo
GonçalvesGonçalves

Professor IProfessor I

Robson CarlosRobson Carlos
Soares LeiteSoares Leite

Professor IProfessor I

Vera LúciaVera Lúcia
PássaroPássaro

Professor IIIProfessor III

Vera LúciaVera Lúcia
RomaniRomani

Professor IVProfessor IV

Sônia Maria dosSônia Maria dos
SantosSantos

FuncionárioFuncionário
LimpezaLimpeza
TerceirizadaTerceirizada

Maria José LemeMaria José Leme
Costa PeresCosta Peres

Professora VIProfessora VI

Vera LúciaVera Lúcia
AlexandrinoAlexandrino
PintoPinto

FuncionárioFuncionário
LimpezaLimpeza
TerceirizadaTerceirizada
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ManoelManoel
Rodrigues doRodrigues do
Carmo JúniorCarmo Júnior

Professor VIProfessor VI

Ronie RibeiroRonie Ribeiro
CamargoCamargo

Professor IIIProfessor III

CoordenaçãoCoordenação
Ensino MédioEnsino Médio

CoordenadorCoordenador

FabianeFabiane
MazanattiMazanatti
MirandolaMirandola

Professora IVProfessora IV

Fábio NogueiraFábio Nogueira
de Queirozde Queiroz

Professor IIIProfessor III

MaxileneMaxilene
Augusta GomesAugusta Gomes
ReginatoReginato

Professora VProfessora V

Amanda MariaAmanda Maria
Aguillera ForteAguillera Forte
BrugnolliBrugnolli

Professora IProfessora I

Roseli MuriloRoseli Murilo Professora IVProfessora IV

Susete TeixeiraSusete Teixeira
de Andradede Andrade

Professora IIIProfessora III

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
  

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA EXTRAORDINÁRIAATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA EXTRAORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de agostos de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e dez minutos,Aos quatro dias do mês de agostos de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e dez minutos,
reuniram-se extraordinariamente, no Auditório do Bloco 1 da Etec “Jacinto Ferreira de Sá”, osreuniram-se extraordinariamente, no Auditório do Bloco 1 da Etec “Jacinto Ferreira de Sá”, os
membros do Conselho de Escola desta instituição, para análise e homologação do PPG/PE – Planomembros do Conselho de Escola desta instituição, para análise e homologação do PPG/PE – Plano
Plurianual de Gestão para o quinquênio 2021/2025; Plurianual de Gestão para o quinquênio 2021/2025; Visto que a Unidade Escolar organizou noVisto que a Unidade Escolar organizou no
ano de 2021 seu PPG, respeitando as indicações e orientações da Cetec, quanto asano de 2021 seu PPG, respeitando as indicações e orientações da Cetec, quanto as
informações contidas no PPP, no qual ficam explícitas todas as metodologias utilizadasinformações contidas no PPP, no qual ficam explícitas todas as metodologias utilizadas
neste ano, em decorrência da necessidade de oferta das aulas remotas, conformeneste ano, em decorrência da necessidade de oferta das aulas remotas, conforme
Decreto do Governador do Estado de São Paulo nº 64.881, de 22/03/2020; Decreto nºDecreto do Governador do Estado de São Paulo nº 64.881, de 22/03/2020; Decreto nº
65.635, de 16 de abril de 2021 e Decreto nº 65.731, de 28 de maio de 2021.65.635, de 16 de abril de 2021 e Decreto nº 65.731, de 28 de maio de 2021. O diretor de O diretor de
escola técnica, Prof. Alexandre Luís Lopes, apresentou a proposta, explicando que todos os projetosescola técnica, Prof. Alexandre Luís Lopes, apresentou a proposta, explicando que todos os projetos
da escola estão dispostos no plano, incluídos os da Coordenação Pedagógica, da Orientaçãoda escola estão dispostos no plano, incluídos os da Coordenação Pedagógica, da Orientação
Educacional, dos Coordenadores de Curso e os institucionais promovidos pelo CPS – Centro PaulaEducacional, dos Coordenadores de Curso e os institucionais promovidos pelo CPS – Centro Paula
Souza, entre outros, e que deverão ser monitorados durante os respectivos períodos previstos paraSouza, entre outros, e que deverão ser monitorados durante os respectivos períodos previstos para
suas execuções; que o PPG é um compêndio de documentos que embasam o trabalho da escola esuas execuções; que o PPG é um compêndio de documentos que embasam o trabalho da escola e
que são revistos anualmente, sempre tendo em vista os próximos cinco anos, o que possibilita umaque são revistos anualmente, sempre tendo em vista os próximos cinco anos, o que possibilita uma
previsão dos objetivos para curto, médio e longo prazo; que existem projetos a serem desenvolvidosprevisão dos objetivos para curto, médio e longo prazo; que existem projetos a serem desenvolvidos
no período de um a cinco anos e que visam a contínua melhoria das atividades desenvolvidas porno período de um a cinco anos e que visam a contínua melhoria das atividades desenvolvidas por
coordenadores e professores, sempre com alvo na qualidade de formação de nossos estudantes; acoordenadores e professores, sempre com alvo na qualidade de formação de nossos estudantes; a
Coordenadora Pedagógica, Profª Hermínia Rita Rosalem Martins, presente à reunião, apresentouCoordenadora Pedagógica, Profª Hermínia Rita Rosalem Martins, presente à reunião, apresentou
detalhes de vários projetos constantes do plano, atendendo solicitações dos conselheiros; ao finaldetalhes de vários projetos constantes do plano, atendendo solicitações dos conselheiros; ao final
das explanações e detalhamentos, os presentes posicionaram-se favoráveis ao desenvolvimento dodas explanações e detalhamentos, os presentes posicionaram-se favoráveis ao desenvolvimento do
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apresentado plano que, com o aval deste Conselho de Escola, deverá ser encaminhado à CETEC –apresentado plano que, com o aval deste Conselho de Escola, deverá ser encaminhado à CETEC –
Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico do CPS para aprovação; e não havendo mais assuntosCoordenadoria de Ensino Médio e Técnico do CPS para aprovação; e não havendo mais assuntos
relevantes a tratar neste momento, o diretor da Etec “Jacinto Ferreira de Sá”, Alexandre Luís Lopes,relevantes a tratar neste momento, o diretor da Etec “Jacinto Ferreira de Sá”, Alexandre Luís Lopes,
deu por encerrada a reunião e lavrou esta ata que segue assinada por mim e pelos presentes.deu por encerrada a reunião e lavrou esta ata que segue assinada por mim e pelos presentes.

Alexandre Luís Lopes (Diretor) Alexandre Luís Lopes (Diretor) 

- (Repres. das diretorias de serviços e relações institucionais) – não tem- (Repres. das diretorias de serviços e relações institucionais) – não tem

Robson Carlos Soares Leite (Repres. dos professores)Robson Carlos Soares Leite (Repres. dos professores)

Osmair Luis Soares (Repres. dos serviços técnico e adm.)Osmair Luis Soares (Repres. dos serviços técnico e adm.)

Mirtha Elizabeth Muños Toma (Repres dos Pais de alunos)Mirtha Elizabeth Muños Toma (Repres dos Pais de alunos)

Adriano Tsuyoshi Toma (Repres. doa alunos)Adriano Tsuyoshi Toma (Repres. doa alunos)

Denilton Rocha (Repres. das instituições auxiliares)Denilton Rocha (Repres. das instituições auxiliares)

Fioravante Thosi Neto (Repres. de órgão de classe)Fioravante Thosi Neto (Repres. de órgão de classe)

Airton Tadeu de Souza (Repres. dos empresários)Airton Tadeu de Souza (Repres. dos empresários)

Harald Adolft Schart (Aluno egresso)Harald Adolft Schart (Aluno egresso)

Fábio Nogueira Queiroz (Repres. da FATEC)Fábio Nogueira Queiroz (Repres. da FATEC)

Cristina Medaglia de Oliveira Juliano (Repres. demais segmentos de interesse)Cristina Medaglia de Oliveira Juliano (Repres. demais segmentos de interesse)

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
TécnicoTécnico
  

Ensino Médio RegularEnsino Médio Regular

Autorizado através do Parecer CEE n.º 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13;Autorizado através do Parecer CEE n.º 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13;
Fundamentação Legal: Lei Federal n.º 9394/96, alterada pela Lei Federal nº 11684/08, ResoluçãoFundamentação Legal: Lei Federal n.º 9394/96, alterada pela Lei Federal nº 11684/08, Resolução
CNE/CEB nº 02/2012 e Indicações CEE n.º 09/2000 e 77/08.CNE/CEB nº 02/2012 e Indicações CEE n.º 09/2000 e 77/08.

O Ensino Médio destina-se aos candidatos que tenham concluído o ensino fundamental e compõe-seO Ensino Médio destina-se aos candidatos que tenham concluído o ensino fundamental e compõe-se
por duas partes: Base Nacional Comum e Parte Diversificada. As disciplinas da Base Nacionalpor duas partes: Base Nacional Comum e Parte Diversificada. As disciplinas da Base Nacional
Comum são direcionadas para a formação geral dos estudantes, são as já tradicionalmenteComum são direcionadas para a formação geral dos estudantes, são as já tradicionalmente
estudadas, como Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Química, Física,estudadas, como Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Química, Física,
Biologia, Educação Físicae Artes.Biologia, Educação Físicae Artes.

As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao desenvolvimento de capacidade e de condutasAs disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao desenvolvimento de capacidade e de condutas
importantes na atualidade, visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para oimportantes na atualidade, visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o
trabalho, essas disciplinas são:ProjetosServiços de Informação / Comunicação em diferentes mídias etrabalho, essas disciplinas são:ProjetosServiços de Informação / Comunicação em diferentes mídias e
códigos de linguagem;Produções Artísticas;Educação para a Cidadania, além dalíngua estrangeiracódigos de linguagem;Produções Artísticas;Educação para a Cidadania, além dalíngua estrangeira
inglês, filosofia, sociologia e língua estrangeira espanhol (oferecido como Projeto em horário deinglês, filosofia, sociologia e língua estrangeira espanhol (oferecido como Projeto em horário de
contra turno).contra turno).
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Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e SociaisEnsino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais

As aulas do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais são realizadas emAs aulas do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais são realizadas em
meio período (manhã ou tarde). As competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sãomeio período (manhã ou tarde). As competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são
organizadas de acordo com as especificidades do curso. Ao optar por essa modalidade, o aluno temorganizadas de acordo com as especificidades do curso. Ao optar por essa modalidade, o aluno tem
a oportunidade de se aprofundar em linguagem oral e escrita, exercitar capacidades intelectuais ea oportunidade de se aprofundar em linguagem oral e escrita, exercitar capacidades intelectuais e
expressivas, aprender a língua materna e idiomas estrangeiros, bem como estudar o homem doexpressivas, aprender a língua materna e idiomas estrangeiros, bem como estudar o homem do
ponto de vista social, cultural e histórico. Ao concluir o Ensino Médio com ênfase em Linguagens,ponto de vista social, cultural e histórico. Ao concluir o Ensino Médio com ênfase em Linguagens,
Ciências Humanas e Sociais o estudante poderá prosseguir estudos em nível superiorCiências Humanas e Sociais o estudante poderá prosseguir estudos em nível superior
preferencialmente nas áreas de: Administração, Arquitetura e Humanismo, Artes, Audiovisual,preferencialmente nas áreas de: Administração, Arquitetura e Humanismo, Artes, Audiovisual,
Ciências da Informação e Comunicação, Ciências Humanas e Sociais, Comércio Exterior,Ciências da Informação e Comunicação, Ciências Humanas e Sociais, Comércio Exterior,
Comunicações, Design, Direito, Economia, Eventos, Filosofia, Fotografia, Geografia, História, Letras,Comunicações, Design, Direito, Economia, Eventos, Filosofia, Fotografia, Geografia, História, Letras,
Marketing, Moda, Multimídia, Pedagogia, Produção Cultural, Psicologia, Publicidade, Secretariado,Marketing, Moda, Multimídia, Pedagogia, Produção Cultural, Psicologia, Publicidade, Secretariado,
Sociologia, Turismo e Hospitalidade, entre outras.Sociologia, Turismo e Hospitalidade, entre outras.

Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)

Formação de cinco anos que integra Ensino Médio (técnico) e Superior (tecnológico). O alunoFormação de cinco anos que integra Ensino Médio (técnico) e Superior (tecnológico). O aluno
ingressa no Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico no curso escolhido e, depois deingressa no Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico no curso escolhido e, depois de
concluir um ciclo de três anos, pode completar o curso superior tecnológico na mesma área comconcluir um ciclo de três anos, pode completar o curso superior tecnológico na mesma área com
mais dois anos de estudo. Os processos seletivos são anuais. A inscrição começa no final do segundomais dois anos de estudo. Os processos seletivos são anuais. A inscrição começa no final do segundo
semestre para aulas a partir do início do ano seguinte.semestre para aulas a partir do início do ano seguinte.

Desenvolvimento de SistemasDesenvolvimento de Sistemas

É o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantémÉ o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém
sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programaçãosistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação
específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.

Onde trabalhar: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizaçõesOnde trabalhar: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações
governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.

Curso é ofertado pela Etec em parceria com a Fatec, as aulas são realizadas na unidadeCurso é ofertado pela Etec em parceria com a Fatec, as aulas são realizadas na unidade
da Fatec de Ourinhos.da Fatec de Ourinhos.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 Ensino Médio -Ensino Médio -

Linguagens,Linguagens,
Ciências Humanas eCiências Humanas e
SociaisSociais

ManhãManhã 11 4040

11 CantoCanto NoiteNoite 11 2727
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico em MeioTécnico em Meio
Ambiente - MTecAmbiente - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 Eletrônica (Etim)Eletrônica (Etim) IntegralIntegral 11 1818
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 4040

11 Informática paraInformática para
Internet (Etim)Internet (Etim)

IntegralIntegral 11 4141

11 Edificações (Etim)Edificações (Etim) IntegralIntegral 11 4040
11 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 11 3232
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11 Edificações (Etim)Edificações (Etim) IntegralIntegral 11 3131
11 QuímicaQuímica NoiteNoite 11 2525
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 22 5555
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 4040
11 Redes deRedes de

ComputadoresComputadores
NoiteNoite 11 1111

11 EletrônicaEletrônica NoiteNoite 11 1010
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 22 6767
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 1919
11 MecânicaMecânica NoiteNoite 11 4040
11 MecânicaMecânica NoiteNoite 11 3131
11 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 11 4040
11 Eletrônica (Etim)Eletrônica (Etim) IntegralIntegral 11 3131
11 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 11 77
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 1717
11 EletrotécnicaEletrotécnica NoiteNoite 11 1717
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 11 1515

11 EnfermagemEnfermagem NoiteNoite 11 3030
11 EnfermagemEnfermagem NoiteNoite 11 2424
11 EnfermagemEnfermagem TardeTarde 11 1111
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 22 7777
11 EnfermagemEnfermagem NoiteNoite 11 3939
11 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 11 3232
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 11 1616

11 AutomaçãoAutomação
IndustrialIndustrial

NoiteNoite 11 4040

11 Informática paraInformática para
InternetInternet

NoiteNoite 11 3131

11 Mecânica (Etim)Mecânica (Etim) IntegralIntegral 11 1919
11 Açúcar e ÁlcoolAçúcar e Álcool NoiteNoite 11 2828
11 MecânicaMecânica NoiteNoite 11 3333
11 Mecânica (Etim)Mecânica (Etim) IntegralIntegral 11 3838
11 AutomaçãoAutomação

Industrial (Etim)Industrial (Etim)
ManhãManhã 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
QualificaçãoQualificação
Profissional deProfissional de
Administrador deAdministrador de
Banco de Dados -Banco de Dados -
MQTec (Novotec)MQTec (Novotec)

ManhãManhã 11 3333

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
- AMS- AMS

TardeTarde 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento

TardeTarde 11 3030
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de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
- AMS- AMS

11 AutomaçãoAutomação
IndustrialIndustrial

NoiteNoite 11 1313

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização E.M. Profª Augusta Novaes Coronado -E.M. Profª Augusta Novaes Coronado -

IbiraremaIbirarema
CoordenadorCoordenador Reinor Manoel Pires JúniorReinor Manoel Pires Júnior
ParceriasParcerias Convênio com a Prefeitura Municipal de IbiraremaConvênio com a Prefeitura Municipal de Ibirarema

e o Centro Paula Souza.e o Centro Paula Souza.

LocalizaçãoLocalização E.E. Virgínia RamalhoE.E. Virgínia Ramalho
CoordenadorCoordenador Odair Aquino CamposOdair Aquino Campos
ParceriasParcerias Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,

plano expansão II.plano expansão II.

LocalizaçãoLocalização E.M.E.F. Prof Coraly de Souza Freire - SaltoE.M.E.F. Prof Coraly de Souza Freire - Salto
GrandeGrande

CoordenadorCoordenador Nicélia de Moraes ValentinNicélia de Moraes Valentin
ParceriasParcerias Convênio entre Centro Paula Souza e PrefeituraConvênio entre Centro Paula Souza e Prefeitura

Municipal de Salto Grande.Municipal de Salto Grande.

LocalizaçãoLocalização E.M.E.F. Samuel Pereira de Lima - RibeirãoE.M.E.F. Samuel Pereira de Lima - Ribeirão
do Suldo Sul

CoordenadorCoordenador Célia Cristina FariaCélia Cristina Faria
ParceriasParcerias Convênio entre Centro Paula Souza e PrefeituraConvênio entre Centro Paula Souza e Prefeitura

Municipal de Ribeirão do Sul.Municipal de Ribeirão do Sul.

LocalizaçãoLocalização Fatec - OurinhosFatec - Ourinhos
CoordenadorCoordenador Vera Adriana Huang Azevedo HypólitoVera Adriana Huang Azevedo Hypólito
ParceriasParcerias

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome Alexandre Luis LopesAlexandre Luis Lopes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Escola Técnica. Docente do Eixo deDiretor de Escola Técnica. Docente do Eixo de

Gestão e Negócios. Licenciatura emGestão e Negócios. Licenciatura em
Administração de Empresas, Bacharel emAdministração de Empresas, Bacharel em
Administração, Licenciado em Pedagogia, PósAdministração, Licenciado em Pedagogia, Pós
Graduação em Programa Gestão Escolar eGraduação em Programa Gestão Escolar e
Tecnologias: Formação de Gestores para o uso deTecnologias: Formação de Gestores para o uso de
novas tecnologias.novas tecnologias.
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NomeNome Glaucon MarrafonGlaucon Marrafon
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Bacharel em Sistemas de Informação. Sede naBacharel em Sistemas de Informação. Sede na
Etec de Presidente Prudente.Etec de Presidente Prudente.

NomeNome Fabiana Gonçalves Pestana QualhoFabiana Gonçalves Pestana Qualho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciada em ?Letras - LínguaDocente da BNC. Licenciada em ?Letras - Língua

Portuguesa e Inglesa. Sede na Etec de RibeirãoPortuguesa e Inglesa. Sede na Etec de Ribeirão
Preto.Preto.

NomeNome Humberto Luís CapelosiHumberto Luís Capelosi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente dos Eixos de Controle e ProcessosDocente dos Eixos de Controle e Processos

Industriais e Gestão e Negócios. Bacharel emIndustriais e Gestão e Negócios. Bacharel em
Engenharia de Produção.Engenharia de Produção.

NomeNome Daniele Gomes dos SantosDaniele Gomes dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Gestão e Negócios. BacharelDocente do Eixo de Gestão e Negócios. Bacharel

em Administração.em Administração.

NomeNome Jaqueline Cristina LopesJaqueline Cristina Lopes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Administrativo - atua na Diretoria deAssessor Administrativo - atua na Diretoria de

Serviço Administrativo. Diretor de ServiçoServiço Administrativo. Diretor de Serviço
Administrativo substituto, conforme escala deAdministrativo substituto, conforme escala de
substituição administrativa. Atribuições: Executarsubstituição administrativa. Atribuições: Executar
atividade relativa à anotação, redação, digitação,atividade relativa à anotação, redação, digitação,
organização de documentos, bem como controlarorganização de documentos, bem como controlar
todas as atividades relacionadas com a folha detodas as atividades relacionadas com a folha de
pagamento de pessoal e outras tarefaspagamento de pessoal e outras tarefas
administrativas para assegurar e agilizar o fluxoadministrativas para assegurar e agilizar o fluxo
dos trabalhos da área de atuação.dos trabalhos da área de atuação.

NomeNome Marcos Antonio CorrêaMarcos Antonio Corrêa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciado em Geografia eDocente da BNC. Licenciado em Geografia e

Ciências Sociais, Pós-Graduação Lato Sensu emCiências Sociais, Pós-Graduação Lato Sensu em
Gestão Educacional.Gestão Educacional.

NomeNome JAMILA VIEIRA DE CAMPOSJAMILA VIEIRA DE CAMPOS
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Cozinheira contratada pela Prefeitura Municipal deCozinheira contratada pela Prefeitura Municipal de

Ourinhos.Ourinhos.

NomeNome Marcos Antonio Bicudo Marcos Antonio Bicudo 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Licenciatura e Tecnologia em Redes deLicenciatura e Tecnologia em Redes de
Computadores.Computadores.

NomeNome Maria Cristina FariaMaria Cristina Faria
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura eDocente de Enfermagem. Licenciatura e

Graduação em Enfermagem e Obstetrícia,Graduação em Enfermagem e Obstetrícia,
Especialização em Educação Profissional na ÁreaEspecialização em Educação Profissional na Área
da Saúde: Enfermagem.da Saúde: Enfermagem.

NomeNome Maria José Leme CostaMaria José Leme Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura emDocente de Enfermagem. Licenciatura em

Enfermagem, Graduação em Enfermagem eEnfermagem, Graduação em Enfermagem e
Obstetrícia, Especialização em Pediatria eObstetrícia, Especialização em Pediatria e
Puericultura.Puericultura.

NomeNome José Mariano CândidoJosé Mariano Cândido
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Apoio - Atendimento ao público eAuxiliar de Apoio - Atendimento ao público e

serviços gerais. Auxilia na indicação das salas deserviços gerais. Auxilia na indicação das salas de
aulas e laboratórios aos professores e alunos.aulas e laboratórios aos professores e alunos.

NomeNome Maxilene Augusta Gomes ReginatoMaxilene Augusta Gomes Reginato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura eDocente de Enfermagem. Licenciatura e

Graduação em Enfermagem, Especialização emGraduação em Enfermagem, Especialização em
Administração dos Serviços de Saúde (SaúdeAdministração dos Serviços de Saúde (Saúde
Pública e Administração Hospitalar)Pública e Administração Hospitalar)

NomeNome Michele Nunes Ferreira HotsutaMichele Nunes Ferreira Hotsuta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenadora da Classe Descentralizada deCoordenadora da Classe Descentralizada de

Chavantes pela Etec de Ipaussu. Docente do EixoChavantes pela Etec de Ipaussu. Docente do Eixo
de Gestão e Negócios. Licenciatura e Bachareladode Gestão e Negócios. Licenciatura e Bacharelado
em Administração.em Administração.

NomeNome Nelbe Maria Nascimento AlbanoNelbe Maria Nascimento Albano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo de Infraestrutura.Docente da BNC e do Eixo de Infraestrutura.

Licenciatura e Graduação em Arquitetura,Licenciatura e Graduação em Arquitetura,
Licenciatura em Matemática, Especialização emLicenciatura em Matemática, Especialização em
Gestão Ambiental.Gestão Ambiental.

NomeNome Nicélia de Moraes ValentimNicélia de Moraes Valentim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Coordenadora da Classe Descentralizada de SaltoCoordenadora da Classe Descentralizada de Salto
Grande. Docente de Enfermagem. LicenciaturaGrande. Docente de Enfermagem. Licenciatura
em Enfermagem, Graduação em Enfermagem eem Enfermagem, Graduação em Enfermagem e
Obstetrícia, Licenciatura em Pedagogia.Obstetrícia, Licenciatura em Pedagogia.

NomeNome Regina Célia da SilvaRegina Célia da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da manhã/tarde.turno da manhã/tarde.

NomeNome Odair Aquino CamposOdair Aquino Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos responsável pela ClasseCoordenador de Projetos responsável pela Classe

Descentralizada - Programa de Expansão II. EE.Descentralizada - Programa de Expansão II. EE.
Virgínia Ramalho. Docente do Eixo de Gestão eVirgínia Ramalho. Docente do Eixo de Gestão e
Negócios. Licenciatura e Bacharelado em CiênciasNegócios. Licenciatura e Bacharelado em Ciências
Jurídicas.Jurídicas.

NomeNome Paulo Roberto FerrariPaulo Roberto Ferrari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Infraestrutura. Licenciatura eDocente do Eixo de Infraestrutura. Licenciatura e

Graduação em Engenharia Civil.Graduação em Engenharia Civil.

NomeNome Jayne Ferreira DiasJayne Ferreira Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar Administrativo - contratada pela APM daAuxiliar Administrativo - contratada pela APM da

escola. Atua na APM da escola desenvolvendoescola. Atua na APM da escola desenvolvendo
serviços administrativos: tirando cópias,serviços administrativos: tirando cópias,
impressões, atendimento ao público, serviço deimpressões, atendimento ao público, serviço de
banco e correio, entre outros, no período dabanco e correio, entre outros, no período da
manhã/tarde.manhã/tarde.

NomeNome Paulo Roberto Prado ConstantinoPaulo Roberto Prado Constantino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Produção Cultural e Design.Docente do Eixo de Produção Cultural e Design.

Licenciatura em Música, Mestrado e DoutoradoLicenciatura em Música, Mestrado e Doutorado
em Educação. Afastado para exercer a função deem Educação. Afastado para exercer a função de
Coordenador de Projetos na Unidade de PósCoordenador de Projetos na Unidade de Pós
Graduação no CPS.Graduação no CPS.

NomeNome Paulo Sérgio ValentimPaulo Sérgio Valentim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciatura e Graduação emIndustriais. Licenciatura e Graduação em
Engenharia Mecânica. Licenciatura em Pedagogia.Engenharia Mecânica. Licenciatura em Pedagogia.

NomeNome Reinor Pires de Moraes JuniorReinor Pires de Moraes Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Coordenador da Classe Descentralizada deCoordenador da Classe Descentralizada de
Ibirarema. Docente da BNC. Licenciatura emIbirarema. Docente da BNC. Licenciatura em
História e Pedagogia, Pós-Graduação Lato SensuHistória e Pedagogia, Pós-Graduação Lato Sensu
em História e Historiografia.em História e Historiografia.

NomeNome Renato Assaharu MisatoRenato Assaharu Misato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Responsável pelos Laboratórios nesta Etec.Responsável pelos Laboratórios nesta Etec.

Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos
Industriais. Licenciatura em Eletricidade,Industriais. Licenciatura em Eletricidade,
Graduação em Engenharia Elétrica.Graduação em Engenharia Elétrica.

NomeNome Letícia Godoy Mendes de OliveiraLetícia Godoy Mendes de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviço - Administrativo. Atribuições:Diretor de Serviço - Administrativo. Atribuições:

Dirigir as atividades sob sua responsabilidade,Dirigir as atividades sob sua responsabilidade,
planejando, organizando e controlando asplanejando, organizando e controlando as
mesmas, para assegurar os resultados fixados emesmas, para assegurar os resultados fixados e
assistir o seu superior imediato.a) dirigir,assistir o seu superior imediato.a) dirigir,
coordenar, orientar e controlar o desenvolvimentocoordenar, orientar e controlar o desenvolvimento
das atividades da área de atuação.b) identificar asdas atividades da área de atuação.b) identificar as
necessidades do órgão, nos aspectos atinentes ànecessidades do órgão, nos aspectos atinentes à
área de atuação, propondo as políticas de ação,área de atuação, propondo as políticas de ação,
decidindo sobre normas, diretrizes edecidindo sobre normas, diretrizes e
procedimentos a serem adotados;c) participar daprocedimentos a serem adotados;c) participar da
elaboração das políticas a serem adotadas peloelaboração das políticas a serem adotadas pelo
órgão, referente a área em que atua, baseando-seórgão, referente a área em que atua, baseando-se
nos informes e conclusões levantadas, e em suanos informes e conclusões levantadas, e em sua
experiência, a fim de contribuir para definição deexperiência, a fim de contribuir para definição de
objetivos gerais e específicos para articulaçãoobjetivos gerais e específicos para articulação
com as demais áreas da Instituição;d) elaborar ocom as demais áreas da Instituição;d) elaborar o
plano de atividades da área de atuação,plano de atividades da área de atuação,
baseando- se nos objetivos a serem alcançados ebaseando- se nos objetivos a serem alcançados e
na disponibilidade de recursos humanos ena disponibilidade de recursos humanos e
materiais, para definir prioridades, sistemas emateriais, para definir prioridades, sistemas e
rotinas;e) emitir pareceres ou informações sobrerotinas;e) emitir pareceres ou informações sobre
assuntos pertinentes a área de atuação,assuntos pertinentes a área de atuação,
colaborando no processo de tomada de decisão;f)colaborando no processo de tomada de decisão;f)
organizar os trabalhos na sua área de atuação,organizar os trabalhos na sua área de atuação,
baseando-se nas diretrizes da política geral, parabaseando-se nas diretrizes da política geral, para
assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultadoassegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado
previsto e a homogeneidade de administração naprevisto e a homogeneidade de administração na
Unidade.g) manter informada o seu superiorUnidade.g) manter informada o seu superior
imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos eimediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e
resultados alcançados, para possibilitar aresultados alcançados, para possibilitar a
avaliação das políticas aplicadas;h) manteravaliação das políticas aplicadas;h) manter
intercâmbio com outros órgãos, visando obterintercâmbio com outros órgãos, visando obter
subsídios para desenvolvimento da área desubsídios para desenvolvimento da área de
atuação.i) promover o desenvolvimentoatuação.i) promover o desenvolvimento
profissional dos recursos humanos da sua área deprofissional dos recursos humanos da sua área de
atuação.j) desempenhar outras atividadesatuação.j) desempenhar outras atividades
correlatas e afins.correlatas e afins.
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NomeNome Robson Carlos Soares LeiteRobson Carlos Soares Leite
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Redes deCoordenador de Curso - Redes de

Computadores/Informática para Internet no VR.Computadores/Informática para Internet no VR.
Docente dos Eixos de Informação e ComunicaçãoDocente dos Eixos de Informação e Comunicação
e Controle e Processos Industriais. Licenciatura ee Controle e Processos Industriais. Licenciatura e
Graduação em Engenharia Elétrica, Licenciatura eGraduação em Engenharia Elétrica, Licenciatura e
Tecnologia em Processamento de Dados,Tecnologia em Processamento de Dados,
Especialização em Tecnologia da Engenharia -Especialização em Tecnologia da Engenharia -
MBA.MBA.

NomeNome Ronie Ribeiro CamargoRonie Ribeiro Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - ETIM de Informática paraCoordenador de Curso - ETIM de Informática para

Internet (parte técnica), Desenvolvimento deInternet (parte técnica), Desenvolvimento de
Sistemas e Administrador de Banco de DadosSistemas e Administrador de Banco de Dados
Novotec. Responsável por Laboratórios nesteNovotec. Responsável por Laboratórios neste
Etec. Docente do Eixo de Informação eEtec. Docente do Eixo de Informação e
Comunicação. Licenciado em Informática,Comunicação. Licenciado em Informática,
Tecnologia em Processamento de Dados, Pós-Tecnologia em Processamento de Dados, Pós-
Graduação Lato Sensu em Computação:Graduação Lato Sensu em Computação:
Desenvolvimento de Software para Web.Desenvolvimento de Software para Web.

NomeNome Manoel Rodrigues do Carmo JuniorManoel Rodrigues do Carmo Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Eixo de Controle eCoordenador de Curso - Eixo de Controle e

Processo Industriais. Docente do mesmo eixo.Processo Industriais. Docente do mesmo eixo.
Licenciatura e Graduação em Engenharia Elétrica,Licenciatura e Graduação em Engenharia Elétrica,
Licenciatura em Pedagogia.Licenciatura em Pedagogia.

NomeNome Roseli MuriloRoseli Murilo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura eDocente de Enfermagem. Licenciatura e

Graduação Enfermagem e Obstetrícia,Graduação Enfermagem e Obstetrícia,
Especialização em Administração Hospitalar.Especialização em Administração Hospitalar.

NomeNome Silvia Marana NasserSilvia Marana Nasser
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente dos Eixos de Controle e ProcessosDocente dos Eixos de Controle e Processos

Industriais e Segurança. Licenciatura emIndustriais e Segurança. Licenciatura em
Segurança do Trabalho, Licenciatura emSegurança do Trabalho, Licenciatura em
Mecânica, Graduação em Engenharia de ProduçãoMecânica, Graduação em Engenharia de Produção
Mecânica, Pós-Graduação Lato Sensu emMecânica, Pós-Graduação Lato Sensu em
Engenharia de Segurança do Trabalho. Mestrado eEngenharia de Segurança do Trabalho. Mestrado e
Doutorado em Engenharia Mecânica.Doutorado em Engenharia Mecânica.

NomeNome Susete Teixeira de Andrade Araujo MacedoSusete Teixeira de Andrade Araujo Macedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo de Produção Industrial.Docente da BNC e do Eixo de Produção Industrial.

Licenciada em Ciências - habilitação emLicenciada em Ciências - habilitação em
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Química/Biologia, Pós-Graduação Lato-Sensu AsQuímica/Biologia, Pós-Graduação Lato-Sensu As
Ciências e a Questão Ambiental. Sede na Etec deCiências e a Questão Ambiental. Sede na Etec de
Ipaussu.Ipaussu.

NomeNome Tony CarvalhoTony Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciatura em Mecânica, GraduaçãoIndustriais. Licenciatura em Mecânica, Graduação
em Engenharia de Produção Mecânica.em Engenharia de Produção Mecânica.

NomeNome Tsuguio HidakaTsuguio Hidaka
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Edificações. Docente doCoordenador de Curso - Edificações. Docente do

Eixo de Infraestrutura. Licenciatura emEixo de Infraestrutura. Licenciatura em
Construção Civil, Graduação em Engenharia Civil,Construção Civil, Graduação em Engenharia Civil,
Licenciatura em Física.Licenciatura em Física.

NomeNome Valquíria Ferrazoli de OliveiraValquíria Ferrazoli de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Infraestrutura. LicenciaturaDocente do Eixo de Infraestrutura. Licenciatura

em Construção Civil, Graduação em Arquitetura eem Construção Civil, Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Pós-Graduação Lato Sensu em GestãoUrbanismo, Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão
Ambiental - MBA.Ambiental - MBA.

NomeNome Vanderlei Angelo MassolaVanderlei Angelo Massola
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Infraestrutura. LicenciaturaDocente do Eixo de Infraestrutura. Licenciatura

em Construção Civil, Graduação em Engenhariaem Construção Civil, Graduação em Engenharia
Civil.Civil.

NomeNome Vera Adriana Huang Azevedo HypólitoVera Adriana Huang Azevedo Hypólito
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Classe Descentralizada -Coordenador de Classe Descentralizada -

Extensão Fatec Ourinhos. Docente do Eixo deExtensão Fatec Ourinhos. Docente do Eixo de
Informação e Comunicação. Licenciatura emInformação e Comunicação. Licenciatura em
Informática, Tecnologia em Processamento deInformática, Tecnologia em Processamento de
Dados, Pós-Graduação Lato Sensu em DocênciaDados, Pós-Graduação Lato Sensu em Docência
do Ensino Superior.do Ensino Superior.

NomeNome Miguel Alexandre Diniz BressaniMiguel Alexandre Diniz Bressani
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Apoio - Atendimento ao público eAuxiliar de Apoio - Atendimento ao público e

serviços gerais. Auxilia na indicação das salas deserviços gerais. Auxilia na indicação das salas de
aulas e laboratórios aos professores e alunos,aulas e laboratórios aos professores e alunos,
auxilia na distribuição dos kits lanche na classeauxilia na distribuição dos kits lanche na classe
descentralizada Prog. de Expansão EE Virginiadescentralizada Prog. de Expansão EE Virginia
Ramalho.Ramalho.
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NomeNome Vera Lúcia Romani Vera Lúcia Romani 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo de Gestão e Negócios.Docente da BNC e do Eixo de Gestão e Negócios.

Licenciada em Psicologia, Filosofia, Pedagogia eLicenciada em Psicologia, Filosofia, Pedagogia e
Letras, Pós-Graduação Lato Sensu emLetras, Pós-Graduação Lato Sensu em
Comunicação e Artes Através da Informática.Comunicação e Artes Através da Informática.

NomeNome Alexandre Luís LopesAlexandre Luís Lopes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastado para exercer a função de Diretor deAfastado para exercer a função de Diretor de

Escola Técnica nesta Etec. Docente do Eixo deEscola Técnica nesta Etec. Docente do Eixo de
Gestão e Negócios. Licenciatura emGestão e Negócios. Licenciatura em
Administração de Empresas, Bacharel emAdministração de Empresas, Bacharel em
Administração, Licenciado em Pedagogia, PósAdministração, Licenciado em Pedagogia, Pós
Graduação em Programa Gestão Escolar eGraduação em Programa Gestão Escolar e
Tecnologias: Formação de Gestores para o uso deTecnologias: Formação de Gestores para o uso de
novas tecnologias.novas tecnologias.

NomeNome Adriana Bordinhão Vicioli Adriana Bordinhão Vicioli 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora reabilitada pelo INSS, desenvolvendoProfessora reabilitada pelo INSS, desenvolvendo

serviços administrativos na Coordenação. Docenteserviços administrativos na Coordenação. Docente
da BNC. Licenciada em Letras e Pedagogia, Pósda BNC. Licenciada em Letras e Pedagogia, Pós
Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar.Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar.

NomeNome Antonio Carlos Surumba NunesAntonio Carlos Surumba Nunes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor readaptado, desenvolve suas atividadesProfessor readaptado, desenvolve suas atividades

na Biblioteca da Etec. Docente da BNC. Licenciadona Biblioteca da Etec. Docente da BNC. Licenciado
em História.em História.

NomeNome Antonio Fábio GomesAntonio Fábio Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente dos Eixos de Infraestrutura e Segurança.Docente dos Eixos de Infraestrutura e Segurança.

Graduado em Engenharia Civil com especializaçãoGraduado em Engenharia Civil com especialização
em Segurança do Trabalho.em Segurança do Trabalho.

NomeNome Pedro Angelo Montechesi KirnewPedro Angelo Montechesi Kirnew
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Produção Industrial.Docente do Eixo de Produção Industrial.

Licenciado e Bacharel em EngenhariaLicenciado e Bacharel em Engenharia
Agronomica, Licenciado em Pedagogia. Sede naAgronomica, Licenciado em Pedagogia. Sede na
Etec de Palmital.Etec de Palmital.

NomeNome Claudia Patricia Candia MacielClaudia Patricia Candia Maciel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Licenciada em Informática. Afastada paraLicenciada em Informática. Afastada para
Coordenação Pedagógica na Etec de CandidoCoordenação Pedagógica na Etec de Candido
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Mota. Sede na Etec de Palmital.Mota. Sede na Etec de Palmital.

NomeNome Elaine Cristina Barbosa NorbertoElaine Cristina Barbosa Norberto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciada em História.Docente da BNC. Licenciada em História.

NomeNome Vagna Mendes GarciaVagna Mendes Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciada em Letras -Docente da BNC. Licenciada em Letras -

Português.Português.

NomeNome Vera Lúcia Pássaro Vera Lúcia Pássaro 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Gestão e Negócios.Docente do Eixo de Gestão e Negócios.

Bacharelado em Comunicação Social comBacharelado em Comunicação Social com
Habilitação em Publicidade e Propaganda,Habilitação em Publicidade e Propaganda,
Licenciatura em Marketing. Licenciatura emLicenciatura em Marketing. Licenciatura em
Pedagogia, Pós-Graduação Lato Sensu emPedagogia, Pós-Graduação Lato Sensu em
Desenvolvimento Gerencial e Recursos Humanos.Desenvolvimento Gerencial e Recursos Humanos.

NomeNome Rosimeire de Freitas RovedaRosimeire de Freitas Roveda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciada e Tecnóloga em SistemasIndustriais. Licenciada e Tecnóloga em Sistemas
Elétricos. Sede na Etec de Bauru.Elétricos. Sede na Etec de Bauru.

NomeNome Ricardo Gonçalves Ricardo Gonçalves 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciado em Matemática,Docente da BNC. Licenciado em Matemática,

Física e Pedagogia. Mestrado em Matemática.Física e Pedagogia. Mestrado em Matemática.

NomeNome José Augusto Rodrigues Massabki José Augusto Rodrigues Massabki 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Segurança do Trabalho.Coordenador de Curso - Segurança do Trabalho.

Docente do Eixo de Segurança. Licenciatura eDocente do Eixo de Segurança. Licenciatura e
Graduação em Engenharia Ambiental,Graduação em Engenharia Ambiental,
Especialização em Segurança do Trabalho.Especialização em Segurança do Trabalho.
Mestrado em Engenharia Ambiental.Mestrado em Engenharia Ambiental.

NomeNome Neuza Aparecida de OliveiraNeuza Aparecida de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Apoio - Atendimento ao público eAuxiliar de Apoio - Atendimento ao público e

serviços gerais. Responsável pela distribuição doserviços gerais. Responsável pela distribuição do
kit lanche aos alunos dos Ensino Médio e ETIM ekit lanche aos alunos dos Ensino Médio e ETIM e
auxilia na indicação das salas de aulas eauxilia na indicação das salas de aulas e
laboratórios aos professores e alunos.laboratórios aos professores e alunos.
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NomeNome Leandro MigliariLeandro Migliari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Responsável por Laboratórios neste Etec. DocenteResponsável por Laboratórios neste Etec. Docente

do Eixo de Informação e Comunicação. Licenciadodo Eixo de Informação e Comunicação. Licenciado
em Sistemas e Tecnologias da Informação.em Sistemas e Tecnologias da Informação.

NomeNome Lenilson Manoel de Oliveira Lenilson Manoel de Oliveira 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Gestão e Negócios.Docente do Eixo de Gestão e Negócios.

Licenciatura e Bacharelado em CiênciasLicenciatura e Bacharelado em Ciências
Contábeis, Especialização Lato Sensu em MBA -Contábeis, Especialização Lato Sensu em MBA -
Gestão Contábil Financeira.Gestão Contábil Financeira.

NomeNome Regiane Ezequiel Fantinati Regiane Ezequiel Fantinati 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Responsável por Laboratórios nesta Etec. DocenteResponsável por Laboratórios nesta Etec. Docente

do Eixo de Informação e Comunicação.do Eixo de Informação e Comunicação.
Licenciatura em Sistemas e Tecnologias daLicenciatura em Sistemas e Tecnologias da
Informação, Graduação em Análise de Sistemas eInformação, Graduação em Análise de Sistemas e
Tecnologias da Informação, Especialização emTecnologias da Informação, Especialização em
Redes de Computadores.Redes de Computadores.

NomeNome Sonia Maria dos SantosSonia Maria dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da manhã/tarde.turno da manhã/tarde.

NomeNome Herminia Rita Rosalem MartinsHerminia Rita Rosalem Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos responsável pelaCoordenador de Projetos responsável pela

Coordenação Pedagógica, nesta UE. Docente doCoordenação Pedagógica, nesta UE. Docente do
Eixo de Informação e Comunicação. LicenciaturaEixo de Informação e Comunicação. Licenciatura
em Informática, Tecnologia em Processamento deem Informática, Tecnologia em Processamento de
Dados,Licenciatura em Pedagogia, Pós-GraduaçãoDados,Licenciatura em Pedagogia, Pós-Graduação
Lato Sensu em Informática em Educação.Lato Sensu em Informática em Educação.

NomeNome Denilton Rocha Denilton Rocha 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Administração/RecursosCoordenador de Curso - Administração/Recursos

Humanos no VR. Docente do Eixo de Gestão eHumanos no VR. Docente do Eixo de Gestão e
Negócios. Licenciatura e Bacharelado em CiênciasNegócios. Licenciatura e Bacharelado em Ciências
Contábeis, Licenciatura em Pedagogia.Contábeis, Licenciatura em Pedagogia.

NomeNome Geraldo Cesar Cantelli Geraldo Cesar Cantelli 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Licenciatura e Tecnologia em Processamento deLicenciatura e Tecnologia em Processamento de
Dados. Atualmente encontra-se afastado pelaDados. Atualmente encontra-se afastado pela
Deliberação CEETEPS 05/97 - licença para tratarDeliberação CEETEPS 05/97 - licença para tratar
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de interesses particulares.de interesses particulares.

NomeNome Marcos Henrique Bazzo HotsutaMarcos Henrique Bazzo Hotsuta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Responsável por Laboratórios nesta Etec. DocenteResponsável por Laboratórios nesta Etec. Docente

do Eixo de Controle e Processos Industriais.do Eixo de Controle e Processos Industriais.
Licenciatura e Graduação em Engenharia Elétrica.Licenciatura e Graduação em Engenharia Elétrica.

NomeNome Maria Heloísa Helena Dias da SilvaMaria Heloísa Helena Dias da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Ensino Médio. Docente daCoordenador de Curso - Ensino Médio. Docente da

BNC. Licenciatura em Letras - habilitação emBNC. Licenciatura em Letras - habilitação em
Português/Inglês, Pedagogia e Desenho.Português/Inglês, Pedagogia e Desenho.

NomeNome Fioravante Thosi NetoFioravante Thosi Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciatura e Graduação emIndustriais. Licenciatura e Graduação em
Engenharia Mecânica.Engenharia Mecânica.

NomeNome Augusto Yuji Nojima SpagnuoloAugusto Yuji Nojima Spagnuolo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Edificações integrado aoCoordenador de Curso - Edificações integrado ao

EM. Docente do Eixo de Infraestrutura.EM. Docente do Eixo de Infraestrutura.
Licenciatura em Construção Civil e Graduação emLicenciatura em Construção Civil e Graduação em
Arquitetura e Urbanismo, Pós-Graduação LatoArquitetura e Urbanismo, Pós-Graduação Lato
Sensu em Docência do Ensino Superior.Sensu em Docência do Ensino Superior.

NomeNome Osmair Luis SoaresOsmair Luis Soares
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Apoio - Atendimento ao público eAuxiliar de Apoio - Atendimento ao público e

serviços gerais. Auxilia na indicação das salas deserviços gerais. Auxilia na indicação das salas de
aulas e laboratórios aos professores e alunos.aulas e laboratórios aos professores e alunos.

NomeNome Paulo Henrique MendonçaPaulo Henrique Mendonça
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Bacharel em Analise de Sistemas e Tecnologia daBacharel em Analise de Sistemas e Tecnologia da
Informação.Informação.

NomeNome Joyce Vanessa FerreiraJoyce Vanessa Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura emDocente de Enfermagem. Licenciatura em

Ciências - habilitação em Física, Licenciatura eCiências - habilitação em Física, Licenciatura e
Graduação em Enfermagem, Especialização emGraduação em Enfermagem, Especialização em
Saúde Pública e Saúde da Família.Saúde Pública e Saúde da Família.
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NomeNome Tatiana Oliveira AndrinoTatiana Oliveira Andrino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Canto. Docente do EixoCoordenador de Curso - Canto. Docente do Eixo

de Produção Cultural e Design. Licenciaturade Produção Cultural e Design. Licenciatura
Música - habilitação em Educação Musical.Música - habilitação em Educação Musical.

NomeNome Angelica Fernandes IsaacAngelica Fernandes Isaac
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da manhã/tarde.turno da manhã/tarde.

NomeNome Marileni Arenales MagroMarileni Arenales Magro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciada em Letras -Docente da BNC. Licenciada em Letras -

habilitação em Português/Inglês/Espanhol ehabilitação em Português/Inglês/Espanhol e
Pedagogia.Pedagogia.

NomeNome Sonia Regina Moda NunesSonia Regina Moda Nunes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professora readaptada, desenvolve suasProfessora readaptada, desenvolve suas

atividades na Biblioteca da Etec. Docente da BNC.atividades na Biblioteca da Etec. Docente da BNC.
Licenciatura em Geografia. Sede na Etec deLicenciatura em Geografia. Sede na Etec de
Ipaussu.Ipaussu.

NomeNome Edimilson RamosEdimilson Ramos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais e da BNC. Licenciado e Graduado emIndustriais e da BNC. Licenciado e Graduado em
Tecnologia em Manutenção Industrial. LicenciadoTecnologia em Manutenção Industrial. Licenciado
em Pedagogia e Matemática.em Pedagogia e Matemática.

NomeNome Fábio Albert BassoFábio Albert Basso
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Meio Ambiente Novotec.Coordenador de Curso - Meio Ambiente Novotec.

Docente da BNC e do Eixo de Infraestrutura.Docente da BNC e do Eixo de Infraestrutura.
Licenciatura e Graduação em Engenharia Civil,Licenciatura e Graduação em Engenharia Civil,
Especialização em Segurança do Trabalho,Especialização em Segurança do Trabalho,
Licenciatura em Matemática.Licenciatura em Matemática.

NomeNome Jaqueline Zilio MartinsJaqueline Zilio Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Licenciatura em Química e Bacharel em Farmácia.Licenciatura em Química e Bacharel em Farmácia.

Aposentada por invalidez.Aposentada por invalidez.

NomeNome Murillo MasieroMurillo Masiero
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo Produção Industrial.Docente da BNC e do Eixo Produção Industrial.

Licenciatura em Química e Química Industrial.Licenciatura em Química e Química Industrial.
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NomeNome Ronnie Negrão dos SantosRonnie Negrão dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciado em Educação Física.Docente da BNC. Licenciado em Educação Física.

NomeNome Rafael Augusto AlvesRafael Augusto Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade CIEE - Ensino Superior em Segurança daCIEE - Ensino Superior em Segurança da

Informação. Desenvolve suas atividades naInformação. Desenvolve suas atividades na
Diretoria de Serviço Acadêmico.Diretoria de Serviço Acadêmico.

NomeNome Micheli Paula Garcia RomaoMicheli Paula Garcia Romao
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno daVigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno da

tarde/noite.tarde/noite.

NomeNome Erica Regina ChagasErica Regina Chagas
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da manhã/tarde.turno da manhã/tarde.

NomeNome Márcia Regina Pereira LopesMárcia Regina Pereira Lopes
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da tarde/noite.turno da tarde/noite.

NomeNome MIRIAN CRISTINA LAMINMIRIAN CRISTINA LAMIN
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Cozinheira contratada pela Prefeitura Municipal deCozinheira contratada pela Prefeitura Municipal de

Ourinhos.Ourinhos.

NomeNome Matheus Antonio IzidoroMatheus Antonio Izidoro
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno daVigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno da

noite.noite.

NomeNome Vinicius Andrade RibeiroVinicius Andrade Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Tecnólogo em Segurança da Informação.MinistraTecnólogo em Segurança da Informação.Ministra

aulas no Eixo de Informação e Comunicação.aulas no Eixo de Informação e Comunicação.

NomeNome MAGDALIZ MARTINS RODRIGUESMAGDALIZ MARTINS RODRIGUES
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Cozinheira contratada pela Prefeitura Municipal deCozinheira contratada pela Prefeitura Municipal de

Ourinhos.Ourinhos.
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NomeNome Cláudia Regina FernandesCláudia Regina Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviço - Acadêmico Atribuições: DirigirDiretor de Serviço - Acadêmico Atribuições: Dirigir

as atividades sob sua responsabilidade,as atividades sob sua responsabilidade,
planejando, organizando e controlando asplanejando, organizando e controlando as
mesmas, para assegurar os resultados fixados emesmas, para assegurar os resultados fixados e
assistir o seu superior imediato.a) dirigir,assistir o seu superior imediato.a) dirigir,
coordenar, orientar e controlar o desenvolvimentocoordenar, orientar e controlar o desenvolvimento
das atividades da área de atuação.b) identificar asdas atividades da área de atuação.b) identificar as
necessidades do órgão, nos aspectos atinentes ànecessidades do órgão, nos aspectos atinentes à
área de atuação, propondo as políticas de ação,área de atuação, propondo as políticas de ação,
decidindo sobre normas, diretrizes edecidindo sobre normas, diretrizes e
procedimentos a serem adotados;c) participar daprocedimentos a serem adotados;c) participar da
elaboração das políticas a serem adotadas peloelaboração das políticas a serem adotadas pelo
órgão, referente a área em que atua, baseando-seórgão, referente a área em que atua, baseando-se
nos informes e conclusões levantadas, e em suanos informes e conclusões levantadas, e em sua
experiência, a fim de contribuir para definição deexperiência, a fim de contribuir para definição de
objetivos gerais e específicos para articulaçãoobjetivos gerais e específicos para articulação
com as demais áreas da Instituição;d) elaborar ocom as demais áreas da Instituição;d) elaborar o
plano de atividades da área de atuação,plano de atividades da área de atuação,
baseando- se nos objetivos a serem alcançados ebaseando- se nos objetivos a serem alcançados e
na disponibilidade de recursos humanos ena disponibilidade de recursos humanos e
materiais, para definir prioridades, sistemas emateriais, para definir prioridades, sistemas e
rotinas;e) emitir pareceres ou informações sobrerotinas;e) emitir pareceres ou informações sobre
assuntos pertinentes a área de atuação,assuntos pertinentes a área de atuação,
colaborando no processo de tomada de decisão;f)colaborando no processo de tomada de decisão;f)
organizar os trabalhos na sua área de atuação,organizar os trabalhos na sua área de atuação,
baseando-se nas diretrizes da política geral, parabaseando-se nas diretrizes da política geral, para
assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultadoassegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado
previsto e a homogeneidade de administração naprevisto e a homogeneidade de administração na
Unidade.g) manter informada o seu superiorUnidade.g) manter informada o seu superior
imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos eimediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e
resultados alcançados, para possibilitar aresultados alcançados, para possibilitar a
avaliação das políticas aplicadas;h) manteravaliação das políticas aplicadas;h) manter
intercâmbio com outros órgãos, visando obterintercâmbio com outros órgãos, visando obter
subsídios para desenvolvimento da área desubsídios para desenvolvimento da área de
atuação.i) promover o desenvolvimentoatuação.i) promover o desenvolvimento
profissional dos recursos humanos da sua área deprofissional dos recursos humanos da sua área de
atuação.j) desempenhar outras atividadesatuação.j) desempenhar outras atividades
correlatas e afins.correlatas e afins.

NomeNome Elcio Junio FeresimElcio Junio Feresim
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno daVigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno da

noite.noite.

NomeNome Marcos AndrinoMarcos Andrino
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno daVigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno da

manhã/tarde.manhã/tarde.

NomeNome Neiva de SouzaNeiva de Souza
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Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da tarde/noite.turno da tarde/noite.

NomeNome Luciano SunelaitesLuciano Sunelaites
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno daVigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno da

tarde/noite.tarde/noite.

NomeNome Edson Aparecido Pereira FilhoEdson Aparecido Pereira Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno daVigilante - Terceirizada Atento (Etec) - turno da

manhã/tarde.manhã/tarde.

NomeNome Alessandro Ribeiro de QuadrosAlessandro Ribeiro de Quadros
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo de Produção Cultural eDocente da BNC e do Eixo de Produção Cultural e

Design. Licenciado em Musica.Design. Licenciado em Musica.

NomeNome Carlos Alexandre Carvalho TojeiroCarlos Alexandre Carvalho Tojeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Licenciatura e Bacharel em Análise de Sistemas eLicenciatura e Bacharel em Análise de Sistemas e
Tecnologias da Informação - habilitação emTecnologias da Informação - habilitação em
Desenvolvimento de Sistemas.Desenvolvimento de Sistemas.

NomeNome Renato Aparecido DiasRenato Aparecido Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Vigilante - Empresa Atento (horário de almoço)Vigilante - Empresa Atento (horário de almoço)

NomeNome Jean Daniel Henri Merlin AndreazzaJean Daniel Henri Merlin Andreazza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação eDocente do Eixo de Informação e

Comunicação.Graduado em Tecnologia emComunicação.Graduado em Tecnologia em
Informática. Sede na Etec de Bauru.Informática. Sede na Etec de Bauru.

NomeNome Renato Tadeu CaldaraRenato Tadeu Caldara
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar de Docente, atua na área de Informática.Auxiliar de Docente, atua na área de Informática.

a) organiza e prepara os ambientes didáticosa) organiza e prepara os ambientes didáticos
(laboratórios), destinados às aulas práticas na(laboratórios), destinados às aulas práticas na
organização curricular dos cursos; b) acompanhaorganização curricular dos cursos; b) acompanha
e auxilia o professor no desenvolvimento dase auxilia o professor no desenvolvimento das
aulas práticas.aulas práticas.

NomeNome Luciana Luiggi TeixeiraLuciana Luiggi Teixeira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Docente da BNC. Mestre e Licenciada em CiênciasDocente da BNC. Mestre e Licenciada em Ciências
Biológicas. Licenciada em Pedagogia. Sede naBiológicas. Licenciada em Pedagogia. Sede na
Etec de Ipaussu.Etec de Ipaussu.

NomeNome Maria Cecília Jorge Farinha PereiraMaria Cecília Jorge Farinha Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciada e GraduadaDocente de Enfermagem. Licenciada e Graduada

em Enfermagem.em Enfermagem.

NomeNome Natacha Thaisa Bello PedroNatacha Thaisa Bello Pedro
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar de Docente, atua na área de Química. a)Auxiliar de Docente, atua na área de Química. a)

organiza e prepara os ambientes didáticosorganiza e prepara os ambientes didáticos
(laboratórios), destinados às aulas práticas na(laboratórios), destinados às aulas práticas na
organização curricular dos cursos; b) acompanhaorganização curricular dos cursos; b) acompanha
e auxilia o professor no desenvolvimento dase auxilia o professor no desenvolvimento das
aulas práticas.aulas práticas.

NomeNome Murilo Godoy Mendes Murilo Godoy Mendes 
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar de Docente, atua na área de Elétrica. a)Auxiliar de Docente, atua na área de Elétrica. a)

organiza e prepara os ambientes didáticosorganiza 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; b)na organização curricular dos cursos; b)
acompanha e auxilia o professor noacompanha e auxilia o professor no
desenvolvimento das aulas práticas.desenvolvimento das aulas práticas.

NomeNome Patricia Daiana CaldeiraPatricia Daiana Caldeira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada Pluri (EEAuxiliar de Limpeza - Terceirizada Pluri (EE

Virginia Ramalho), turno da noite.Virginia Ramalho), turno da noite.

NomeNome Thiago Xavier da Silva PalmaThiago Xavier da Silva Palma
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciado e Bacharel em EngenhariaIndustriais. Licenciado e Bacharel em Engenharia
Eletrica. Licenciatura em Pedagogia. Sede na EtecEletrica. Licenciatura em Pedagogia. Sede na Etec
de Piraju.de Piraju.

NomeNome Adauto GuilhermeAdauto Guilherme
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - atua naAgente Técnico e Administrativo - atua na

Diretoria de Serviço Acadêmico. Atribuições:Diretoria de Serviço Acadêmico. Atribuições:
Desenvolver serviços de apoio administrativo emDesenvolver serviços de apoio administrativo em
geral, bem como manter a ordem e a disciplina,geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a práticacontrolando e orientando os alunos para a prática
de bons hábitos e respeito às normasde bons hábitos e respeito às normas
institucionais, visando o atendimento àsinstitucionais, visando o atendimento às
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necessidades das rotinas e sistemasnecessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.estabelecidos, conforme sua área de atuação.

NomeNome Célia Cristina Faria ReichertCélia Cristina Faria Reichert
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador da Classe Descentralizada deCoordenador da Classe Descentralizada de

Ribeirão do Sul. Docente do Eixo de Gestão eRibeirão do Sul. Docente do Eixo de Gestão e
Negócios. Licenciada em Administração eNegócios. Licenciada em Administração e
Bacharel em Administração.Bacharel em Administração.

NomeNome Adriana de Almeida MelotteAdriana de Almeida Melotte
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos Responsável pelaCoordenador de Projetos Responsável pela

Orientação e Apoio Educacional, nesta Etec.Orientação e Apoio Educacional, nesta Etec.
Diretor de Escola Técnica substituto, conformeDiretor de Escola Técnica substituto, conforme
escala de substituição administrativa. Docenteescala de substituição administrativa. Docente
dos Eixos de Informação e Comunicação e Gestãodos Eixos de Informação e Comunicação e Gestão
e Negócios. Licenciatura em Informática, Bacharele Negócios. Licenciatura em Informática, Bacharel
em Administração, Tecnólogo em Processamentoem Administração, Tecnólogo em Processamento
de Dados, Licenciada em Pedagogia e Mestradode Dados, Licenciada em Pedagogia e Mestrado
em Educação, Administração e Comunicação,em Educação, Administração e Comunicação,
Especialização em Computação: Área de SistemasEspecialização em Computação: Área de Sistemas
de Informação, Pós-Graduação "Lato Sensu" -de Informação, Pós-Graduação "Lato Sensu" -
Especialização em Redes de Computadores.Especialização em Redes de Computadores.

NomeNome Amanda Maria Aguillera Forte BrugnolliAmanda Maria Aguillera Forte Brugnolli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciatura em Elétrica, GraduaçãoIndustriais. Licenciatura em Elétrica, Graduação
em Engenharia Elétrica.em Engenharia Elétrica.

NomeNome Andréia ArchangeloAndréia Archangelo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Química/Açúcar e Álcool.Coordenador de Curso - Química/Açúcar e Álcool.

Docente da BNC e do Eixo de Produção Industrial.Docente da BNC e do Eixo de Produção Industrial.
Doutorado e Mestrado em Engenharia Mecânica,Doutorado e Mestrado em Engenharia Mecânica,
Licenciatura e Bacharelado em Química,Licenciatura e Bacharelado em Química,
Bacharelado em Química Industrial, Pós-Bacharelado em Química Industrial, Pós-
graduação Lato Sensu - MBA em Gestão egraduação Lato Sensu - MBA em Gestão e
Produção de Açúcar e Álcool.Produção de Açúcar e Álcool.

NomeNome Carmem Bruder MoraesCarmem Bruder Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciada em Letras, Pós-Docente da BNC. Licenciada em Letras, Pós-

graduação Lato Sensu - Metodologia do Ensino-graduação Lato Sensu - Metodologia do Ensino-
Aprendizagem da Língua Inglesa no ProcessoAprendizagem da Língua Inglesa no Processo
Educativo.Educativo.

NomeNome Celso Luiz Gnaspini LamparelliCelso Luiz Gnaspini Lamparelli
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Licenciado em Educação Artística, Licenciatura emLicenciado em Educação Artística, Licenciatura em

Pedagogia, Pós-graduação Lato Sensu - EducaçãoPedagogia, Pós-graduação Lato Sensu - Educação
Especial. Atualmente encontra-se afastado porEspecial. Atualmente encontra-se afastado por
licença saúde pelo INSS.licença saúde pelo INSS.

NomeNome Cleusa de Fátima Teixeira RomaniCleusa de Fátima Teixeira Romani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Licenciada em Educação Artística, Licenciatura emLicenciada em Educação Artística, Licenciatura em

Pedagogia, Pós-graduação Lato-SensuPedagogia, Pós-graduação Lato-Sensu
Comunicação e Artes Através da Informática.Comunicação e Artes Através da Informática.
Aposentada por invalidez.Aposentada por invalidez.

NomeNome Cynthia Maria Santos SoaresCynthia Maria Santos Soares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura eDocente de Enfermagem. Licenciatura e

Graduação em Enfermagem, Especialização emGraduação em Enfermagem, Especialização em
Enfermagem de Saúde Pública, EspecializaçãoEnfermagem de Saúde Pública, Especialização
para Enfermeiros.para Enfermeiros.

NomeNome Daniele MontulezeDaniele Montuleze
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Produção Cultural e Design eDocente do Eixo de Produção Cultural e Design e

BNC. Licenciatura em Música, Pós-graduação LatoBNC. Licenciatura em Música, Pós-graduação Lato
Sensu: Curso de Especialização em Música eSensu: Curso de Especialização em Música e
Regência.Regência.

NomeNome Valdenice BoranelliValdenice Boranelli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Gestão e Negócios. LicenciadaDocente do Eixo de Gestão e Negócios. Licenciada

e Bacharel em Administração. Afastada parae Bacharel em Administração. Afastada para
Direção de Serviço em Piraju. Sede na Etec deDireção de Serviço em Piraju. Sede na Etec de
Piraju.Piraju.

NomeNome Andreia Gerônimo Bogado GonçalvesAndreia Gerônimo Bogado Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da manhã/tarde.turno da manhã/tarde.

NomeNome Danielle FreitasDanielle Freitas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Ensino Médio. Docente daCoordenador de Curso - Ensino Médio. Docente da

BNC. Licenciada em Educação Física e Pedagogia.BNC. Licenciada em Educação Física e Pedagogia.

NomeNome Denilson Furlan Denilson Furlan 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Gestão e Negócios.Docente do Eixo de Gestão e Negócios.

Licenciatura e Bacharelado em Administração, Pós-Licenciatura e Bacharelado em Administração, Pós-
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graduação Lato-Sensu em Gestão Estratégica degraduação Lato-Sensu em Gestão Estratégica de
Negócios.Negócios.

NomeNome Eduardo Abuhamad Petrocino Eduardo Abuhamad Petrocino 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Licenciatura e Bacharelado emIndustriais. Licenciatura e Bacharelado em
Engenharia Elétrica. Mestrado em Mecânica.Engenharia Elétrica. Mestrado em Mecânica.

NomeNome Elias DraibiElias Draibi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo de Infraestrutura.Docente da BNC e do Eixo de Infraestrutura.

Graduação em Engenharia Civil, Licenciatura emGraduação em Engenharia Civil, Licenciatura em
Construção Civil, Licenciatura em Física eConstrução Civil, Licenciatura em Física e
Pedagogia.Pedagogia.

NomeNome Elizeth Maria AndradeElizeth Maria Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC e do Eixo de Produção Industrial.Docente da BNC e do Eixo de Produção Industrial.

Licenciatura em Ciências com habilitação emLicenciatura em Ciências com habilitação em
Química, Licenciatura em Pedagogia, Pós-Química, Licenciatura em Pedagogia, Pós-
graduação Lato- Sensu em Solos e Meio Ambiente.graduação Lato- Sensu em Solos e Meio Ambiente.

NomeNome Fabiane Mazanatti Mirandola Fabiane Mazanatti Mirandola 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Mestrado em Educação.Docente de Enfermagem. Mestrado em Educação.

Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem eLicenciatura e Bacharelado em Enfermagem e
Obstetrícia, Licenciatura em Pedagogia, Pós-Obstetrícia, Licenciatura em Pedagogia, Pós-
Graduação Lato Sensu em Enfermagem doGraduação Lato Sensu em Enfermagem do
Trabalho e Especialização em Saúde Pública.Trabalho e Especialização em Saúde Pública.

NomeNome Fábio Nogueira de QueirozFábio Nogueira de Queiroz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Mestrado em Educação. Licenciatura emMestrado em Educação. Licenciatura em
Informática, Tecnólogo em Processamento deInformática, Tecnólogo em Processamento de
Dados, Especialização em Docência do EnsinoDados, Especialização em Docência do Ensino
Superior.Superior.

NomeNome Fransber SantadeFransber Santade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Mecânica/MecânicaCoordenador de Curso - Mecânica/Mecânica

integrado ao Ensino Médio. Licenciatura eintegrado ao Ensino Médio. Licenciatura e
Graduação em Engenharia Mecânica, Mestrado eGraduação em Engenharia Mecânica, Mestrado e
Doutorado em Mecânica.Doutorado em Mecânica.

NomeNome Geovani Rozalen BassetoGeovani Rozalen Basseto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos
Industriais. Licenciatura em Elétrica, GraduaçãoIndustriais. Licenciatura em Elétrica, Graduação
em Engenharia Elétrica.em Engenharia Elétrica.

NomeNome Claudia Kazumi FujitaClaudia Kazumi Fujita
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Produção Industrial e BNC.Docente do Eixo de Produção Industrial e BNC.

Licenciada em Química. Sede na Etec deLicenciada em Química. Sede na Etec de
Taquaritinga.Taquaritinga.

NomeNome Margarida Conceição Stelari CândidoMargarida Conceição Stelari Cândido
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),Auxiliar de Limpeza - Terceirizada PLS (Etec),

turno da tarde/noiteturno da tarde/noite

NomeNome Gláucia Regina de Carvalho BarrosGláucia Regina de Carvalho Barros
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Licenciatura eDocente de Enfermagem. Licenciatura e

Graduação em Enfermagem e Obstetrícia,Graduação em Enfermagem e Obstetrícia,
Licenciatura em Pedagogia, Especialização emLicenciatura em Pedagogia, Especialização em
Administração dos Serviços de Saúde.Administração dos Serviços de Saúde.

NomeNome Hanilton Marana NasserHanilton Marana Nasser
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Controle e ProcessosDocente do Eixo de Controle e Processos

Industriais. Mestrado em Mecânica. LicenciaturaIndustriais. Mestrado em Mecânica. Licenciatura
em Mecânica, Graduação em Engenharia deem Mecânica, Graduação em Engenharia de
Produção Mecânica, Pós Graduação Lato SensuProdução Mecânica, Pós Graduação Lato Sensu
em Automação e Controle de Processosem Automação e Controle de Processos
Industriais.Industriais.

NomeNome Márcia Regina FernandesMárcia Regina Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - atua naAgente Técnico e Administrativo - atua na

Diretoria de Serviço Administrativo. Atribuições:Diretoria de Serviço Administrativo. Atribuições:
Desenvolver serviços de apoio administrativo emDesenvolver serviços de apoio administrativo em
geral, bem como manter a ordem e a disciplina,geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a práticacontrolando e orientando os alunos para a prática
de bons hábitos e respeito às normasde bons hábitos e respeito às normas
institucionais, visando o atendimento àsinstitucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemasnecessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.estabelecidos, conforme sua área de atuação.

NomeNome João Batista PaesJoão Batista Paes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Licenciatura em LetrasDocente da BNC. Licenciatura em Letras

Vernáculas e Francês, Licenciatura Plena emVernáculas e Francês, Licenciatura Plena em
Pedagogia, Especialização em Letras - Teoria daPedagogia, Especialização em Letras - Teoria da
Literatura: Comunicação.Literatura: Comunicação.
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NomeNome José Francisco Scafoglio MaderJosé Francisco Scafoglio Mader
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Infraestrutura. Licenciatura eDocente do Eixo de Infraestrutura. Licenciatura e

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, MestradoGraduação em Arquitetura e Urbanismo, Mestrado
em Habitação.em Habitação.

NomeNome Juliana de Araujo Cubas da Silva Juliana de Araujo Cubas da Silva 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Responsável pelo Projeto Laboratório deResponsável pelo Projeto Laboratório de

Currículos nesta Etec - GFAC. Coordenadora doCurrículos nesta Etec - GFAC. Coordenadora do
Vestibulinho. Docente da BNC e do Eixo de GestãoVestibulinho. Docente da BNC e do Eixo de Gestão
e Negócios. Mestre em Mídia e Tecnologias.e Negócios. Mestre em Mídia e Tecnologias.
Licenciada e Bacharel em Administração,Licenciada e Bacharel em Administração,
Licenciatura em Pedagogia e Matemática.Licenciatura em Pedagogia e Matemática.

NomeNome Marcelo D'Alessandre SanchesMarcelo D'Alessandre Sanches
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente da BNC. Mestre e Licenciado em CiênciasDocente da BNC. Mestre e Licenciado em Ciências

- habilitação em Biologia, Pós-Graduação Lato- habilitação em Biologia, Pós-Graduação Lato
Sensu Questões Ambientais em Saúde Pública.Sensu Questões Ambientais em Saúde Pública.

NomeNome Marcelo de Souza Franklin MelloMarcelo de Souza Franklin Mello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Produção Cultural e Design.Docente do Eixo de Produção Cultural e Design.

Bacharel em Música, Mestrado em Instrumentos.Bacharel em Música, Mestrado em Instrumentos.

NomeNome Marcia Cristina Perino da SilvaMarcia Cristina Perino da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Enfermagem. Docente deCoordenador de Curso - Enfermagem. Docente de

Enfermagem. Licenciatura e Graduação emEnfermagem. Licenciatura e Graduação em
Enfermagem e Obstetrícia, Bacharel em Direito,Enfermagem e Obstetrícia, Bacharel em Direito,
Especialização em Enfermagem e Obstetrícia.Especialização em Enfermagem e Obstetrícia.

NomeNome Carolinne Roque e FariaCarolinne Roque e Faria
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo Informação e Comunicação.Docente do Eixo Informação e Comunicação.

Tecnóloga em Análise de Desenvolvimento deTecnóloga em Análise de Desenvolvimento de
Sistemas. Sede na Etec de Palmital.Sistemas. Sede na Etec de Palmital.

NomeNome Frederico Ribeiro MeneguettiFrederico Ribeiro Meneguetti
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - Atua naAgente Técnico e Administrativo - Atua na

Secretaria Acadêmica / Diretor de ServiçoSecretaria Acadêmica / Diretor de Serviço
Acadêmico substituto, conforme escala deAcadêmico substituto, conforme escala de
substituição administrativa.substituição administrativa.
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NomeNome André Luiz Augusto MoreiraAndré Luiz Augusto Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de Enfermagem. Bacharel emDocente de Enfermagem. Bacharel em

Enfermagem.Enfermagem.

NomeNome José Guilherme PauletiJosé Guilherme Pauleti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente do Eixo de Informação e Comunicação.Docente do Eixo de Informação e Comunicação.

Licenciado em Sistemas e Tecnologia daLicenciado em Sistemas e Tecnologia da
Informação. Sede na Etec de Ipaussu.Informação. Sede na Etec de Ipaussu.

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1212 - Lab Info1212 - Lab Info
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição 1212 - Lab Info1212 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1215 - Lab Info1215 - Lab Info
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição 1215 - Lab Info1215 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8101 - Cabine Primária8101 - Cabine Primária
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8101 - Cabine Primária8101 - Cabine Primária

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação DireçãoCirculação Direção
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação DireçãoCirculação Direção

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação 1 Bloco 1Circulação 1 Bloco 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação 1 Bloco 1Circulação 1 Bloco 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação 2 Bloco 1Circulação 2 Bloco 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação 2 Bloco 1Circulação 2 Bloco 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação CoordenaçãoCirculação Coordenação

                            31 / 79                            31 / 79



 

ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação CoordenaçãoCirculação Coordenação

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação Bloco 1 Segundo AndarCirculação Bloco 1 Segundo Andar
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação Bloco 1 Segundo AndarCirculação Bloco 1 Segundo Andar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Hall Bloco 1Hall Bloco 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Hall Bloco 1Hall Bloco 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 9101 - Casa das Bombas9101 - Casa das Bombas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 9101 - Casa das Bombas9101 - Casa das Bombas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Hall de Entrada Bloco 6Hall de Entrada Bloco 6
ÁreaÁrea 9.669.66
DescriçãoDescrição Hall de Entrada Bloco 6Hall de Entrada Bloco 6

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Hall Térreo Bloco 6Hall Térreo Bloco 6
ÁreaÁrea 17.217.2
DescriçãoDescrição Hall Térreo Bloco 6Hall Térreo Bloco 6

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação Bloco 6 Primeiro AndarCirculação Bloco 6 Primeiro Andar
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação Bloco 6 Primeiro AndarCirculação Bloco 6 Primeiro Andar

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Circulação Bloco 6 Segundo AndarCirculação Bloco 6 Segundo Andar
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Circulação Bloco 6 Segundo AndarCirculação Bloco 6 Segundo Andar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2109 - Lab Edificações2109 - Lab Edificações
ÁreaÁrea 8484
DescriçãoDescrição 2109 - Lab Edificações2109 - Lab Edificações

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6101 - Sala de aulas6101 - Sala de aulas
ÁreaÁrea 5353
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DescriçãoDescrição 6101 - Sala de aulas6101 - Sala de aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1217 - Lab Enfermagem1217 - Lab Enfermagem
ÁreaÁrea 7272
DescriçãoDescrição 1217 - Lab Enfermagem1217 - Lab Enfermagem

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 7104 - Lab Metrologia7104 - Lab Metrologia
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição 7104 - Lab Metrologia7104 - Lab Metrologia

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1211 - Lab Química1211 - Lab Química
ÁreaÁrea 6464
DescriçãoDescrição 1211 - Lab Química1211 - Lab Química

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Calçadas ExternasCalçadas Externas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Calçadas ExternasCalçadas Externas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2105 - Lab Projetos I2105 - Lab Projetos I
ÁreaÁrea 4646
DescriçãoDescrição 2105 - Lab Projetos I2105 - Lab Projetos I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2107 - Lab Projetos II2107 - Lab Projetos II
ÁreaÁrea 4646
DescriçãoDescrição 2107 - Lab Projetos II2107 - Lab Projetos II

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1216 - Lab Info1216 - Lab Info
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição 1216 - Lab Info1216 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 7101 - Lab Info7101 - Lab Info
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição 7101 - Lab Info7101 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1112 - Diretoria de Serviço Administrativo1112 - Diretoria de Serviço Administrativo
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1112 - Diretoria de Serviço Administrativo1112 - Diretoria de Serviço Administrativo
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1104 - Sala de Aulas1104 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1104 - Sala de Aulas1104 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1113 - Biblioteca1113 - Biblioteca
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1113 - Biblioteca1113 - Biblioteca

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1115 - Lab Canto e Regência1115 - Lab Canto e Regência
ÁreaÁrea 4646
DescriçãoDescrição 1115 - Lab Canto e Regência1115 - Lab Canto e Regência

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1201 - Sala de Aulas1201 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1201 - Sala de Aulas1201 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1202 - Sala de Aulas1202 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1202 - Sala de Aulas1202 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1203 - Sala de Aulas1203 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1203 - Sala de Aulas1203 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1204 - Sala de Aulas1204 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1204 - Sala de Aulas1204 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1205 - Sala de Aulas1205 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1205 - Sala de Aulas1205 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1206 - Sala de Aulas1206 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1206 - Sala de Aulas1206 - Sala de Aulas
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LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1207 - Sala de Aulas1207 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1207 - Sala de Aulas1207 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1208 - Sala de Aulas1208 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1208 - Sala de Aulas1208 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1214 - Sala de Aulas1214 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1214 - Sala de Aulas1214 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6103 - Sala de Aulas6103 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6103 - Sala de Aulas6103 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6104 - Lab Seg do Trabalho6104 - Lab Seg do Trabalho
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6104 - Lab Seg do Trabalho6104 - Lab Seg do Trabalho

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6108 - Sala de Aulas6108 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6108 - Sala de Aulas6108 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6109 - Sala de Aulas6109 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6109 - Sala de Aulas6109 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6201 - Sala de Aulas6201 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6201 - Sala de Aulas6201 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6202 - Sala de Aulas6202 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6202 - Sala de Aulas6202 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6203 - Sala de Aulas6203 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6203 - Sala de Aulas6203 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6204 - Sala de Aulas6204 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6204 - Sala de Aulas6204 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6208 - Sala de Aulas6208 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6208 - Sala de Aulas6208 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6209 - Sala de Aulas6209 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6209 - Sala de Aulas6209 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6210 - Sala de Aulas6210 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6210 - Sala de Aulas6210 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6211 - Sala de Aulas6211 - Sala de Aulas
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6211 - Sala de Aulas6211 - Sala de Aulas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6102 - Depósito6102 - Depósito
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6102 - Depósito6102 - Depósito

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 7102 - Lab Mecânica7102 - Lab Mecânica
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 7102 - Lab Mecânica7102 - Lab Mecânica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 7103 - Lab CNC7103 - Lab CNC
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 7103 - Lab CNC7103 - Lab CNC

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8102 - Depósito8102 - Depósito
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ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8102 - Depósito8102 - Depósito

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1102 - Sala dos professores1102 - Sala dos professores
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1102 - Sala dos professores1102 - Sala dos professores

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1108 - Assistente Técnica Administrativa1108 - Assistente Técnica Administrativa
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1108 - Assistente Técnica Administrativa1108 - Assistente Técnica Administrativa

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1110 - Direção1110 - Direção
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1110 - Direção1110 - Direção

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1114 - Diretoria de Serviço Acadêmico1114 - Diretoria de Serviço Acadêmico
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1114 - Diretoria de Serviço Acadêmico1114 - Diretoria de Serviço Acadêmico

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1118 - Coord. Pedagógica e Orient. Educacional1118 - Coord. Pedagógica e Orient. Educacional
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1118 - Coord. Pedagógica e Orient. Educacional1118 - Coord. Pedagógica e Orient. Educacional

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1122 - Coordenação de Curso1122 - Coordenação de Curso
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1122 - Coordenação de Curso1122 - Coordenação de Curso

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6206 - Sala dos Professores (Bloco 6)6206 - Sala dos Professores (Bloco 6)
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 6206 - Sala dos Professores (Bloco 6)6206 - Sala dos Professores (Bloco 6)

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Guarita de VigilânciaGuarita de Vigilância
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Guarita de VigilânciaGuarita de Vigilância

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1101 - Cozinha - Funcionários1101 - Cozinha - Funcionários
ÁreaÁrea 00
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DescriçãoDescrição 1101 - Cozinha - Funcionários1101 - Cozinha - Funcionários

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1105 - Almoxarifado Química1105 - Almoxarifado Química
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1105 - Almoxarifado Química1105 - Almoxarifado Química

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1106 - Manutenção1106 - Manutenção
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1106 - Manutenção1106 - Manutenção

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1213 - Lab Info1213 - Lab Info
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição 1213 - Lab Info1213 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1115 - Lab Regência1115 - Lab Regência
ÁreaÁrea 4343
DescriçãoDescrição 1115 - Lab Regência1115 - Lab Regência

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1218 - Lab Info1218 - Lab Info
ÁreaÁrea 5959
DescriçãoDescrição 1218 - Lab Info1218 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1215 - Lab Info1215 - Lab Info
ÁreaÁrea 554554
DescriçãoDescrição 1215 - Lab Info1215 - Lab Info

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1106A - Ante-sala Manutenção1106A - Ante-sala Manutenção
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1106A - Ante-sala Manutenção1106A - Ante-sala Manutenção

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1107 - Auxiliares de Limpeza1107 - Auxiliares de Limpeza
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1107 - Auxiliares de Limpeza1107 - Auxiliares de Limpeza

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1109 - WC Estudantes - Masculino1109 - WC Estudantes - Masculino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1109 - WC Estudantes - Masculino1109 - WC Estudantes - Masculino
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1111 - Cantina1111 - Cantina
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1111 - Cantina1111 - Cantina

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1116 - Arquivo 21116 - Arquivo 2
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1116 - Arquivo 21116 - Arquivo 2

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1117 - WC Funcionários - Feminino1117 - WC Funcionários - Feminino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1117 - WC Funcionários - Feminino1117 - WC Funcionários - Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1119 - WC Funcionários - Masculino1119 - WC Funcionários - Masculino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1119 - WC Funcionários - Masculino1119 - WC Funcionários - Masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1120 - Cozinha - Merenda Escolar1120 - Cozinha - Merenda Escolar
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1120 - Cozinha - Merenda Escolar1120 - Cozinha - Merenda Escolar

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1121 - WC Estudantes - Feminino1121 - WC Estudantes - Feminino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1121 - WC Estudantes - Feminino1121 - WC Estudantes - Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1123 - Arquivo 31123 - Arquivo 3
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1123 - Arquivo 31123 - Arquivo 3

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1124 - Auditório 11124 - Auditório 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1124 - Auditório 11124 - Auditório 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1209 - Associação de Pais e Mestres - APM1209 - Associação de Pais e Mestres - APM
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1209 - Associação de Pais e Mestres - APM1209 - Associação de Pais e Mestres - APM
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1210 - Depósito papéis1210 - Depósito papéis
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 1210 - Depósito papéis1210 - Depósito papéis

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2110 - Almoxarifado Elétrica2110 - Almoxarifado Elétrica
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 2110 - Almoxarifado Elétrica2110 - Almoxarifado Elétrica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 4101 - Vestiário de Arbitragem - Masculino4101 - Vestiário de Arbitragem - Masculino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 4101 - Vestiário de Arbitragem - Masculino4101 - Vestiário de Arbitragem - Masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 4102 - Vestiário - Masculino4102 - Vestiário - Masculino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 4102 - Vestiário - Masculino4102 - Vestiário - Masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 4103 - Vestiário - Feminino4103 - Vestiário - Feminino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 4103 - Vestiário - Feminino4103 - Vestiário - Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 4104 - Vestiário de Arbitragem - Feminino4104 - Vestiário de Arbitragem - Feminino
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 4104 - Vestiário de Arbitragem - Feminino4104 - Vestiário de Arbitragem - Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 4105 - Almoxarifado de Esportes - PMO4105 - Almoxarifado de Esportes - PMO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 4105 - Almoxarifado de Esportes - PMO4105 - Almoxarifado de Esportes - PMO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 4106 - Almoxarifado de Esportes - Etec4106 - Almoxarifado de Esportes - Etec
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 4106 - Almoxarifado de Esportes - Etec4106 - Almoxarifado de Esportes - Etec

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6001 - Depósito de carteiras e cadeiras6001 - Depósito de carteiras e cadeiras
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 6001 - Depósito de carteiras e cadeiras6001 - Depósito de carteiras e cadeiras

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6002 - Depósito - Material Artísitico6002 - Depósito - Material Artísitico
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 6002 - Depósito - Material Artísitico6002 - Depósito - Material Artísitico

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6003 - Depósito - Inservíveis6003 - Depósito - Inservíveis
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 6003 - Depósito - Inservíveis6003 - Depósito - Inservíveis

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6004 - Depósito - Livros PNLD6004 - Depósito - Livros PNLD
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 6004 - Depósito - Livros PNLD6004 - Depósito - Livros PNLD

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6101 - Sala de Aula6101 - Sala de Aula
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6101 - Sala de Aula6101 - Sala de Aula

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6105 - Sanitários Estudantes - Feminino6105 - Sanitários Estudantes - Feminino
ÁreaÁrea 26.2326.23
DescriçãoDescrição 6105 - Sanitários Estudantes - Feminino6105 - Sanitários Estudantes - Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6106 - Depósito - Vestibulinho6106 - Depósito - Vestibulinho
ÁreaÁrea 53.6853.68
DescriçãoDescrição 6106 - Depósito - Vestibulinho6106 - Depósito - Vestibulinho

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6107 - Sanitários Estudantes - Masculino6107 - Sanitários Estudantes - Masculino
ÁreaÁrea 26.2326.23
DescriçãoDescrição 6107 - Sanitários Estudantes - Masculino6107 - Sanitários Estudantes - Masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6110 - Auditório 26110 - Auditório 2
ÁreaÁrea 131131
DescriçãoDescrição 6110 - Auditório 26110 - Auditório 2

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6205 - Sanitários Estudantes - Feminino6205 - Sanitários Estudantes - Feminino
ÁreaÁrea 26.2326.23
DescriçãoDescrição 6205 - Sanitários Estudantes - Feminino6205 - Sanitários Estudantes - Feminino

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 6207 - Sanitários Estudantes - Masculino6207 - Sanitários Estudantes - Masculino
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ÁreaÁrea 26.2326.23
DescriçãoDescrição 6207 - Sanitários Estudantes - Masculino6207 - Sanitários Estudantes - Masculino

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 7105 - Almoxarifado - Mecânica7105 - Almoxarifado - Mecânica
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 7105 - Almoxarifado - Mecânica7105 - Almoxarifado - Mecânica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8102A - Depósito de carteiras e cadeiras8102A - Depósito de carteiras e cadeiras
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8102A - Depósito de carteiras e cadeiras8102A - Depósito de carteiras e cadeiras

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 1103 - Lab Química1103 - Lab Química
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição 1103 - Lab Química1103 - Lab Química

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8102B - Depósito de carteiras e cadeiras8102B - Depósito de carteiras e cadeiras
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8102B - Depósito de carteiras e cadeiras8102B - Depósito de carteiras e cadeiras

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8102C - Depósito de carteiras e cadeiras8102C - Depósito de carteiras e cadeiras
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8102C - Depósito de carteiras e cadeiras8102C - Depósito de carteiras e cadeiras

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8102D - Depósito de carteiras e cadeiras8102D - Depósito de carteiras e cadeiras
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8102D - Depósito de carteiras e cadeiras8102D - Depósito de carteiras e cadeiras

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 8103 - Depósito - Química8103 - Depósito - Química
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 8103 - Depósito - Química8103 - Depósito - Química

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 9101 - Casa das Bombas9101 - Casa das Bombas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição 9101 - Casa das Bombas9101 - Casa das Bombas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Área reservada - Futuro Bloco 3Área reservada - Futuro Bloco 3
ÁreaÁrea 00
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DescriçãoDescrição Área reservada - Futuro Bloco 3Área reservada - Futuro Bloco 3

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Área reservada - Futuro Bloco 5Área reservada - Futuro Bloco 5
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Área reservada - Futuro Bloco 5Área reservada - Futuro Bloco 5

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Corredor descoberto - Blocos 2/7Corredor descoberto - Blocos 2/7
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Corredor descoberto - Blocos 2/7Corredor descoberto - Blocos 2/7

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Estacionamento - Professores e FuncionáriosEstacionamento - Professores e Funcionários
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Estacionamento - Professores e FuncionáriosEstacionamento - Professores e Funcionários

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio cobertoPátio coberto
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Pátio cobertoPátio coberto

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio descoberto - Blocos 1/7Pátio descoberto - Blocos 1/7
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Pátio descoberto - Blocos 1/7Pátio descoberto - Blocos 1/7

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio descoberto - Blocos 6/7Pátio descoberto - Blocos 6/7
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Pátio descoberto - Blocos 6/7Pátio descoberto - Blocos 6/7

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio Descoberto - Frente Bloco 1Pátio Descoberto - Frente Bloco 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Pátio Descoberto - Frente Bloco 1Pátio Descoberto - Frente Bloco 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Projeção da caixa d´água elevadaProjeção da caixa d´água elevada
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Projeção da caixa d´água elevadaProjeção da caixa d´água elevada

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Área de Convivência - Bloco 1 / Rampa de acessoÁrea de Convivência - Bloco 1 / Rampa de acesso

BlBl
ÁreaÁrea 00
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DescriçãoDescrição Área de Convivência - Bloco 1 / Rampa de acessoÁrea de Convivência - Bloco 1 / Rampa de acesso
BlBl

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Rampa de acesso Bloco 7Rampa de acesso Bloco 7
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Rampa de acesso Bloco 7Rampa de acesso Bloco 7

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Gramado - Estacionamento/Bloco 2Gramado - Estacionamento/Bloco 2
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Gramado - Estacionamento/Bloco 2Gramado - Estacionamento/Bloco 2

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Reservatório subterrâneoReservatório subterrâneo
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Reservatório subterrâneoReservatório subterrâneo

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Projeção da caixa d´água elevadaProjeção da caixa d´água elevada
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Projeção da caixa d´água elevadaProjeção da caixa d´água elevada

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Quadras descobertasQuadras descobertas
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Quadras descobertasQuadras descobertas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2106 - Lab-3 Elétrica2106 - Lab-3 Elétrica
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição 2106 - Lab-3 Elétrica2106 - Lab-3 Elétrica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2103 - Lab Acionamentos2103 - Lab Acionamentos
ÁreaÁrea 8080
DescriçãoDescrição 2103 - Lab Acionamentos2103 - Lab Acionamentos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2101 - Lab Pneum e Hidr2101 - Lab Pneum e Hidr
ÁreaÁrea 4141
DescriçãoDescrição 2101 - Lab Pneum e Hidr2101 - Lab Pneum e Hidr

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2108 - Lab-4 Elétrica2108 - Lab-4 Elétrica
ÁreaÁrea 4141
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DescriçãoDescrição 2108 - Lab-4 Elétrica2108 - Lab-4 Elétrica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2102 - Lab Telecom2102 - Lab Telecom
ÁreaÁrea 3030
DescriçãoDescrição 2102 - Lab Telecom2102 - Lab Telecom

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2104 - Digitais2104 - Digitais
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição 2104 - Digitais2104 - Digitais

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente 2110 - Almoxarifado Elétrica2110 - Almoxarifado Elétrica
ÁreaÁrea 103103
DescriçãoDescrição 2110 - Almoxarifado Elétrica2110 - Almoxarifado Elétrica

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Ver todos os departamentosVer todos os departamentos tttttt 00

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros

  

    

% Centro Paula Souza% Centro Paula Souza

    

89,2%89,2%
    

% APM% APM

    

10,8%10,8%

  

  

A Etec se sustenta como as verbas do Centro Paula Souza para pagamento de funcionários, docentesA Etec se sustenta como as verbas do Centro Paula Souza para pagamento de funcionários, docentes
e terceirizadas, além de recursos materiais permanentes (equipamentos, máquinas e mobiliários) ee terceirizadas, além de recursos materiais permanentes (equipamentos, máquinas e mobiliários) e
para material de consumo, além das verbas de adiantamento de despesas miúdas e de prontopara material de consumo, além das verbas de adiantamento de despesas miúdas e de pronto
pagamento e vale transporte para os funcionários do CPS. Acresce-se a este valor os investimentospagamento e vale transporte para os funcionários do CPS. Acresce-se a este valor os investimentos
relativos aos diversos programas de iniciativa do Governo do Estado de São Paulo desenvolvidos emrelativos aos diversos programas de iniciativa do Governo do Estado de São Paulo desenvolvidos em
parceria com a escola, especialmente o Via Rápida para o Emprego e o Super MEI parceria com oparceria com a escola, especialmente o Via Rápida para o Emprego e o Super MEI parceria com o
SEBRAE.SEBRAE.

A outra fonte de recursos da Etec Jacinto Ferreira de Sá, considerada de vital importância para aA outra fonte de recursos da Etec Jacinto Ferreira de Sá, considerada de vital importância para a
manutenção das atividades dentro dos princípios de qualidade aos que está associada ao longo dosmanutenção das atividades dentro dos princípios de qualidade aos que está associada ao longo dos
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anos, é a Associação de Pais e Mestres – APM oriundos de contribuições de associados, serviços deanos, é a Associação de Pais e Mestres – APM oriundos de contribuições de associados, serviços de
reprografia e encadernação, convênio com o FNDE - recursos do PDDE, aluguel da administraçãoreprografia e encadernação, convênio com o FNDE - recursos do PDDE, aluguel da administração
indireta da cantina, eventos: festa junina, festa do sorvete, etc, aluguel de outdoor´s, e verbasindireta da cantina, eventos: festa junina, festa do sorvete, etc, aluguel de outdoor´s, e verbas
provenientes dos concursos Vestibulinho, repassados pela FAT - Fundação de Apoio à Tecnologia.provenientes dos concursos Vestibulinho, repassados pela FAT - Fundação de Apoio à Tecnologia.

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

Os serviços terceirizados são gerenciados pela Diretora de Serviço Administrativo da Etec JacintoOs serviços terceirizados são gerenciados pela Diretora de Serviço Administrativo da Etec Jacinto
Ferreira de Sá, do Centro Paula Souza juntamente com a Coordenação da Classe Programa deFerreira de Sá, do Centro Paula Souza juntamente com a Coordenação da Classe Programa de
Expansão II E.E. "Virgínia Ramalho".Expansão II E.E. "Virgínia Ramalho".

Prestação de Serviço deSegurança e Vigilância - Etec "Jacinto Ferreira de Sá"Prestação de Serviço deSegurança e Vigilância - Etec "Jacinto Ferreira de Sá"

Empresa:ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPPEmpresa:ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP

Contrato:195/2016Contrato:195/2016

Início:22/11/2016Início:22/11/2016

Término:22/11/2021Término:22/11/2021

Gestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira - Diretor de ServiçoGestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira - Diretor de Serviço

Prestação de Serviço de Limpeza - Etec "Jacinto Ferreira de Sá"Prestação de Serviço de Limpeza - Etec "Jacinto Ferreira de Sá"

Empresa:PLS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - MEEmpresa:PLS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

Contrato:049/2016Contrato:049/2016

Início:16/06/2016Início:16/06/2016

Término: 16/06/2021Término: 16/06/2021

Gestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira -Diretor de ServiçoGestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira -Diretor de Serviço

Prestação de Serviço deLimpeza - Programa de Expansão E.E. "Virgínia Ramalho"Prestação de Serviço deLimpeza - Programa de Expansão E.E. "Virgínia Ramalho"

Empresa: C.T.O. SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELIEmpresa: C.T.O. SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Contrato: 145/2019Contrato: 145/2019

Início: 02/12/2019Início: 02/12/2019

Término: 04/04/2022Término: 04/04/2022

Gestor: Odair Aquino Campos - Coordenador da Classe DescentralizadaGestor: Odair Aquino Campos - Coordenador da Classe Descentralizada

Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador daPrestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da
marca THOR (BLOCO 1)- Etec "Jacinto Ferreira de Sá"marca THOR (BLOCO 1)- Etec "Jacinto Ferreira de Sá"
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Empresa:CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDAEmpresa:CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contrato: 238/2018Contrato: 238/2018

Início: 20/02/2019Início: 20/02/2019

Término: 16/03/2022Término: 16/03/2022

Gestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira -Diretor de ServiçoGestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira -Diretor de Serviço

Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador daPrestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da
marca ATLAS (BLOCO 6)- Etec "Jacinto Ferreira de Sá"marca ATLAS (BLOCO 6)- Etec "Jacinto Ferreira de Sá"

Empresa:FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDAEmpresa:FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA

Contrato: 062/2020Contrato: 062/2020

Início: 09/10/2020Início: 09/10/2020

Término: 09/10/2021Término: 09/10/2021

Gestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira -Diretor de ServiçoGestor: Letícia Godoy Mendes de Oliveira -Diretor de Serviço

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestres - APMAssociação de Pais e Mestres - APM
DescriçãoDescrição A APM – Associação de Pais e Mestres da EtecA APM – Associação de Pais e Mestres da Etec

Jacinto Ferreira de Sá é uma instituição auxiliar daJacinto Ferreira de Sá é uma instituição auxiliar da
escola e tem por finalidade apoiar o processo deescola e tem por finalidade apoiar o processo de
gestão escolar, à assistência ao aluno e àgestão escolar, à assistência ao aluno e à
integração escola-família-comunidade. Paraintegração escola-família-comunidade. Para
atingir os seus fins e de acordo com o artigo 4º doatingir os seus fins e de acordo com o artigo 4º do
Estatuto a APM se propõe: I – colaborar com aEstatuto a APM se propõe: I – colaborar com a
direção da Unidade de Ensino, para atingir osdireção da Unidade de Ensino, para atingir os
objetivos educacionais previstos no Planoobjetivos educacionais previstos no Plano
Plurianual de Gestão (PPG), atualizadosPlurianual de Gestão (PPG), atualizados
anualmente; II – representar as aspirações dosanualmente; II – representar as aspirações dos
alunos, pais e da comunidade junto à escola; III –alunos, pais e da comunidade junto à escola; III –
mobilizar os recursos humanos, materiais emobilizar os recursos humanos, materiais e
financeiros da APM e aplicar verbas oriundas dosfinanceiros da APM e aplicar verbas oriundas dos
setores públicos ou privados, para auxiliar asetores públicos ou privados, para auxiliar a
escola, provendo condições que propiciem: a) aescola, provendo condições que propiciem: a) a
melhoria do ensino; b) o desenvolvimento demelhoria do ensino; b) o desenvolvimento de
atividades de assistência ao escolar carente; c) aatividades de assistência ao escolar carente; c) a
conservação e manutenção do prédio, máquinas econservação e manutenção do prédio, máquinas e
equipamentos e das instalações técnicas; d)equipamentos e das instalações técnicas; d)
programação de atividades culturais, esportivas eprogramação de atividades culturais, esportivas e
de lazer que envolvam a integração de pais,de lazer que envolvam a integração de pais,
professores, alunos e comunidade; IV – Apoiar aprofessores, alunos e comunidade; IV – Apoiar a
gestão na programação do uso da escola pelagestão na programação do uso da escola pela
comunidade, conforme a disponibilidade. Cumpre,comunidade, conforme a disponibilidade. Cumpre,
ainda, destacar que as atividades a seremainda, destacar que as atividades a serem
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desenvolvidas deverão integrar o PPG da Etec e odesenvolvidas deverão integrar o PPG da Etec e o
Plano Anual de Trabalho de APM. Plano Anual dePlano Anual de Trabalho de APM. Plano Anual de
Trabalho para o biênio de 2021/2022: - AumentarTrabalho para o biênio de 2021/2022: - Aumentar
em 10% (dez por cento) aem 10% (dez por cento) a
participação/contribuição dos docentes eparticipação/contribuição dos docentes e
discentes. - Aumentar em 10% a arrecadação dediscentes. - Aumentar em 10% a arrecadação de
receitas advindas dos espaço de publicidade. -receitas advindas dos espaço de publicidade. -
Formalizar novas parcerias com as empresasFormalizar novas parcerias com as empresas
privadas para auxiliar no processo de ensino eprivadas para auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem. Membros da APM da ETE “Jacintoaprendizagem. Membros da APM da ETE “Jacinto
Ferreira de Sa - biênio 2019/2020 (mandatosFerreira de Sa - biênio 2019/2020 (mandatos
prorrogados devido à Pandemia) Diretoriaprorrogados devido à Pandemia) Diretoria
Executiva: Diretor Executivo – Odair AquinoExecutiva: Diretor Executivo – Odair Aquino
Campos Vice-Diretor Executivo – Fioravante ThosiCampos Vice-Diretor Executivo – Fioravante Thosi
Neto. Secretario Executivo – Nicélia de MoraesNeto. Secretario Executivo – Nicélia de Moraes
Valentim. Diretor Financeiro – Mariana Bueno daValentim. Diretor Financeiro – Mariana Bueno da
Silva Castro. Vice-Diretor Financeiro – DeniltonSilva Castro. Vice-Diretor Financeiro – Denilton
Rocha. Diretor Cultural, Esportivo e Social –Rocha. Diretor Cultural, Esportivo e Social –
Denilson Furlan. Diretor de Patrimônio – ValquiriaDenilson Furlan. Diretor de Patrimônio – Valquiria
Ferrazoli de Oliveira. Conselho Fiscal: Luciana deFerrazoli de Oliveira. Conselho Fiscal: Luciana de
Fátima Ribeiro. Marcela Rodrigues Oliveira. NeuzaFátima Ribeiro. Marcela Rodrigues Oliveira. Neuza
Aparecida de Oliveira.Aparecida de Oliveira.

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

DescriçãoDescrição A CIPA – Comissão Interna de Prevenção deA CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes tem como objetivo a prevenção deAcidentes tem como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, deacidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente omodo a tornar compatível permanentemente o
trabalho com a preservação da vida e a promoçãotrabalho com a preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador. Durante o biênio deda saúde do trabalhador. Durante o biênio de
2021/2022 a CIPA objetiva a continuidade: a) dos2021/2022 a CIPA objetiva a continuidade: a) dos
trabalhos de conscientização junto a comunidadetrabalhos de conscientização junto a comunidade
escolar sobre a importância da prevenção deescolar sobre a importância da prevenção de
acidentes e sobre o uso dos EPI´s; b) daacidentes e sobre o uso dos EPI´s; b) da
sinalização de segurança nos laboratórios; c)sinalização de segurança nos laboratórios; c)
realização da SIPAT; d) cursos/treinamentos comrealização da SIPAT; d) cursos/treinamentos com
os funcionários sobre prevenção e segurança; e e)os funcionários sobre prevenção e segurança; e e)
elaboração de novo mapa de risco da escola.elaboração de novo mapa de risco da escola.
Diretoria da CIPA Gestão 2019/2020 e 2020/2021-Diretoria da CIPA Gestão 2019/2020 e 2020/2021-
VIGÊNCIA DE 09/10/2019 A 08/10/2021VIGÊNCIA DE 09/10/2019 A 08/10/2021
(recondução devido a Pandemia do Covid 19)(recondução devido a Pandemia do Covid 19)
Odair Aquino Campos - Membro Titular EleitoOdair Aquino Campos - Membro Titular Eleito
pelos empregados (Presidente); Denilton Rocha -pelos empregados (Presidente); Denilton Rocha -
Membro Suplente Eleito pelos empregadosMembro Suplente Eleito pelos empregados
(Secretario substituto CIPA Indicada) Nicélia de(Secretario substituto CIPA Indicada) Nicélia de
Moraes Valentim - Secretaria da CIPA indicada.Moraes Valentim - Secretaria da CIPA indicada.
Gláucia Regina de Carvalho Barros - MembroGláucia Regina de Carvalho Barros - Membro
Titular indicado pelo empregador. Maria CristinaTitular indicado pelo empregador. Maria Cristina
Faria - Membro Suplente indicado peloFaria - Membro Suplente indicado pelo
empregador.empregador.

DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
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DescriçãoDescrição Conselho de Escola - A Etec tera, como orgaoConselho de Escola - A Etec tera, como orgao
deliberativo, o Conselho de Escola, integrado pordeliberativo, o Conselho de Escola, integrado por
representantes da comunidade escolar e darepresentantes da comunidade escolar e da
comunidade extraescolar, cuja composicao sera: Icomunidade extraescolar, cuja composicao sera: I
- pela comunidade escolar: a) Diretor, presidente- pela comunidade escolar: a) Diretor, presidente
nato; b) um representante das diretorias denato; b) um representante das diretorias de
servico e relacoes institucionais; c) umservico e relacoes institucionais; c) um
representante dos professores; d) umrepresentante dos professores; d) um
representante dos servidores tecnico erepresentante dos servidores tecnico e
administrativos; e) um representante dos pais deadministrativos; e) um representante dos pais de
alunos; f) um representante dos alunos; g) umalunos; f) um representante dos alunos; g) um
representante das instituicoes auxiliares. II - pelarepresentante das instituicoes auxiliares. II - pela
comunidade extraescolar: a) representante decomunidade extraescolar: a) representante de
orgao de classe; b) representante dosorgao de classe; b) representante dos
empresarios, vinculado a um dos cursos; c) alunoempresarios, vinculado a um dos cursos; c) aluno
egresso atuante em sua area de formacaoegresso atuante em sua area de formacao
tecnica; d) representante do poder publicotecnica; d) representante do poder publico
municipal; e) representante de instituicao demunicipal; e) representante de instituicao de
ensino, vinculada a um dos cursos; f)ensino, vinculada a um dos cursos; f)
representantes de demais segmentos de interesserepresentantes de demais segmentos de interesse
da escola. § 1º- A composicao da comunidadeda escola. § 1º- A composicao da comunidade
extraescolar sera de, no minimo, quatro membrosextraescolar sera de, no minimo, quatro membros
e, no maximo, de sete membros. § 2º - Ose, no maximo, de sete membros. § 2º - Os
representantes mencionados no inciso I, alineasrepresentantes mencionados no inciso I, alineas
de “b” a “g”, ser?escolhidos pelos seus pares, ede “b” a “g”, ser?escolhidos pelos seus pares, e
os mencionados no inciso II serao convidados pelaos mencionados no inciso II serao convidados pela
Direcao da Escola. § 3º - Os representantesDirecao da Escola. § 3º - Os representantes
cumprirao mandato de em ano, permitidascumprirao mandato de em ano, permitidas
reconducoes. O Conselho de Escola tera asreconducoes. O Conselho de Escola tera as
seguintes atribuicoes: I - deliberar sobre: a) oseguintes atribuicoes: I - deliberar sobre: a) o
projeto politico-pedagico da escola; b) asprojeto politico-pedagico da escola; b) as
alternativas de solucao para os problemasalternativas de solucao para os problemas
academicos e pedagogicos; c) as prioridades paraacademicos e pedagogicos; c) as prioridades para
aplicacao de recursos. II – estabelecer diretrizes eaplicacao de recursos. II – estabelecer diretrizes e
propor acoes de integracao da Etec com apropor acoes de integracao da Etec com a
comunidade; III - propor a implantacao oucomunidade; III - propor a implantacao ou
extincao de cursos oferecidos pela Etec, deextincao de cursos oferecidos pela Etec, de
acordo com as demandas locais e regionais eacordo com as demandas locais e regionais e
outros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianualoutros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual
de Gestao e o Plano Escolar; V - apreciar osde Gestao e o Plano Escolar; V - apreciar os
relatorios anuais da escola, analisando seurelatorios anuais da escola, analisando seu
desempenho diante das diretrizes e metasdesempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderaestabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola podera
ser convocado pela Direcao para manifestar-seser convocado pela Direcao para manifestar-se
sobre outros temas de interesse da comunidadesobre outros temas de interesse da comunidade
escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-aescolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-a
ordinariamente, no minimo, duas vezes a cadaordinariamente, no minimo, duas vezes a cada
semestre e, extraordinariamente, quandosemestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu presidente ou pela maioria deconvocado pelo seu presidente ou pela maioria de
seus membros. § 3º - As reunioes do Conselho deseus membros. § 3º - As reunioes do Conselho de
Escola devera contar com a presenca minima daEscola devera contar com a presenca minima da
maioria simples de seus membros. § 4º - Nasmaioria simples de seus membros. § 4º - Nas
decisoes a serem tomadas por maioria simples,decisoes a serem tomadas por maioria simples,
todos os membros terao direito a voto, cabendotodos os membros terao direito a voto, cabendo
ao diretor o voto de desempate. CONSELHO DEao diretor o voto de desempate. CONSELHO DE
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ESCOLA - VIGÊNCIA DE 01/06/2018 A 31/12/2020ESCOLA - VIGÊNCIA DE 01/06/2018 A 31/12/2020
(prorrogação devido a Pandemia do Covid 19):(prorrogação devido a Pandemia do Covid 19):
Manoel Rodrigues do Carmo Junior (Diretor) SueliManoel Rodrigues do Carmo Junior (Diretor) Sueli
Aparecida da Silva Furlan ( Repres. Das diretoriasAparecida da Silva Furlan ( Repres. Das diretorias
de serviços e relações institucionais) Robsonde serviços e relações institucionais) Robson
Carlos Soares Leite ( Repres. dos professores)Carlos Soares Leite ( Repres. dos professores)
Osmair Luis Soares ( Repres. dos serviços técnicoOsmair Luis Soares ( Repres. dos serviços técnico
e adm) Mirtha Elizabeth Muños Toma (Repres dose adm) Mirtha Elizabeth Muños Toma (Repres dos
Pais de alunos) Adriano Tsuyoshi Toma ( RepresPais de alunos) Adriano Tsuyoshi Toma ( Repres
doa alunos) Denilton Rocha ( Repres. dasdoa alunos) Denilton Rocha ( Repres. das
instituições auxiliares) Fioravante Thosi Neto (instituições auxiliares) Fioravante Thosi Neto (
Repres. de órgão de classe) Airton Tadeu deRepres. de órgão de classe) Airton Tadeu de
Souza (Repres. dos empresários) Harald AdolftSouza (Repres. dos empresários) Harald Adolft
Schart ( aluno egresso) Fábio Nogueira Queiroz (Schart ( aluno egresso) Fábio Nogueira Queiroz (
Repres. da FATEC) Cristina Medaglia de OliveiraRepres. da FATEC) Cristina Medaglia de Oliveira
Juliano ( Repres. demais segmentos de interesse)Juliano ( Repres. demais segmentos de interesse)

DenominaçãoDenominação Comissão de Pontuação DocenteComissão de Pontuação Docente
DescriçãoDescrição PORTARIA CETEC 1.263, DE 26-7-2017 I – DAPORTARIA CETEC 1.263, DE 26-7-2017 I – DA

COMISSÃO DE PONTUAÇÃO DOCENTE Artigo 2º -COMISSÃO DE PONTUAÇÃO DOCENTE Artigo 2º -
Será designada, até o mês de agosto de cada ano,Será designada, até o mês de agosto de cada ano,
por meio de Portaria do Diretor de Escola Técnicapor meio de Portaria do Diretor de Escola Técnica
(Anexo I), a Comissão de Pontuação Docente,(Anexo I), a Comissão de Pontuação Docente,
presidida pelo Diretor de Serviço - Áreapresidida pelo Diretor de Serviço - Área
Administrativa e composta por professores comAdministrativa e composta por professores com
contrato por prazo indeterminado, para: I -contrato por prazo indeterminado, para: I -
Auxiliar na operacionalização da pontuação eAuxiliar na operacionalização da pontuação e
classificação dos docentes; II - Orientar e auxiliarclassificação dos docentes; II - Orientar e auxiliar
os docentes quanto à digitalização e inserção dosos docentes quanto à digitalização e inserção dos
documentos no Sistema Integrado de Gestão -documentos no Sistema Integrado de Gestão -
SIG, respeitados os horários de funcionamento daSIG, respeitados os horários de funcionamento da
Unidade e suas condições de infraestrutura; e III -Unidade e suas condições de infraestrutura; e III -
Analisar e emitir parecer, quanto à decisão dosAnalisar e emitir parecer, quanto à decisão dos
pedidos revisionais impetrados pelos docentespedidos revisionais impetrados pelos docentes
face à classificação/pontuação e submetê-los aoface à classificação/pontuação e submetê-los ao
Diretor da Escola Técnica. § 1º - São atribuiçõesDiretor da Escola Técnica. § 1º - São atribuições
do Presidente da Comissão de Pontuaçãodo Presidente da Comissão de Pontuação
Docente: 1 - Divulgar amplamente a legislaçãoDocente: 1 - Divulgar amplamente a legislação
sobre pontuação, classificação docente esobre pontuação, classificação docente e
atribuição de aulas aos docentes no mês de julho;atribuição de aulas aos docentes no mês de julho;
2 - Cumprir os prazos estipulados para a2 - Cumprir os prazos estipulados para a
classificação docente e atribuição de aulas; 3 -classificação docente e atribuição de aulas; 3 -
Organizar a eleição para a composição daOrganizar a eleição para a composição da
Comissão de Pontuação Docente, observando asComissão de Pontuação Docente, observando as
seguintes etapas: a - Proceder com a abertura dasseguintes etapas: a - Proceder com a abertura das
inscrições aos docentes, no início do segundoinscrições aos docentes, no início do segundo
semestre de cada ano, por meio de consulta asemestre de cada ano, por meio de consulta a
todos os professores (Anexo II); b - Garantir atodos os professores (Anexo II); b - Garantir a
maioria simples dos docentes na votação, sendomaioria simples dos docentes na votação, sendo
que será considerado como válido apenas o votoque será considerado como válido apenas o voto
em um único candidato; c - Deverão constar dasem um único candidato; c - Deverão constar das
cédulas os nomes completos dos candidatos emcédulas os nomes completos dos candidatos em
ordem alfabética, não negritadas, rubricadas noordem alfabética, não negritadas, rubricadas no
verso pelo Presidente da Comissão (Anexo III); d -verso pelo Presidente da Comissão (Anexo III); d -
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Efetuar a apuração com registro em ata (AnexoEfetuar a apuração com registro em ata (Anexo
IV); e - Integrar a Comissão constituída com: -IV); e - Integrar a Comissão constituída com: -
Mais 02 membros e 03 suplentes nas UnidadesMais 02 membros e 03 suplentes nas Unidades
com até 30 docentes; - Mais 04 membros e 05com até 30 docentes; - Mais 04 membros e 05
suplentes, nas Unidades que possuam de 31suplentes, nas Unidades que possuam de 31
docentes a 100 docentes; e - Nas Unidades adocentes a 100 docentes; e - Nas Unidades a
partir de cento e um (101) docentes, integrarão apartir de cento e um (101) docentes, integrarão a
Comissão mais 05 membros e 06 suplentes. 4 -Comissão mais 05 membros e 06 suplentes. 4 -
Cientificar o Diretor de Escola Técnica sobre aCientificar o Diretor de Escola Técnica sobre a
ausência de candidatos que demonstremausência de candidatos que demonstrem
interesse em participar da Comissão de Pontuaçãointeresse em participar da Comissão de Pontuação
Docente; 5 - Organizar o trabalho da Comissão,Docente; 5 - Organizar o trabalho da Comissão,
orientando os demais membros sobre a legislaçãoorientando os demais membros sobre a legislação
aplicável; 6 - Receber os protocolos dos pedidosaplicável; 6 - Receber os protocolos dos pedidos
revisionais sobre pontuação docente e convocar arevisionais sobre pontuação docente e convocar a
comissão para análise e emissão de parecer. 7 -comissão para análise e emissão de parecer. 7 -
Cientificar o docente da resposta dos pedidosCientificar o docente da resposta dos pedidos
revisionais sobre pontuação docente; 8 - Receberrevisionais sobre pontuação docente; 8 - Receber
o pedido de recurso, se houver, e encaminhá-lo ào pedido de recurso, se houver, e encaminhá-lo à
Cetec. § 2º - Exclusivamente, para a classificaçãoCetec. § 2º - Exclusivamente, para a classificação
docente de 2018, o docente deverá inserirdocente de 2018, o docente deverá inserir
integralmente a sua documentação, perene ouintegralmente a sua documentação, perene ou
não pertinente aos grupos 1, 2 e 3; a partir danão pertinente aos grupos 1, 2 e 3; a partir da
classificação docente de 2019, essaclassificação docente de 2019, essa
documentação deverá ser atualizada somentedocumentação deverá ser atualizada somente
pelo docente. § 3º - Configurada a hipótese dopelo docente. § 3º - Configurada a hipótese do
item 4 do parágrafo primeiro deste artigo, aitem 4 do parágrafo primeiro deste artigo, a
Comissão de Pontuação Docente será compostaComissão de Pontuação Docente será composta
pelos Coordenadores de Curso, Coordenadores depelos Coordenadores de Curso, Coordenadores de
Projetos Responsável pela CoordenaçãoProjetos Responsável pela Coordenação
Pedagógica e Orientação e Apoio e Educacional.Pedagógica e Orientação e Apoio e Educacional.
Comissão 2020/2021 Membros: Presidente –Comissão 2020/2021 Membros: Presidente –
LETICIA GODOY MENDES DE OLIVEIRA – Diretor deLETICIA GODOY MENDES DE OLIVEIRA – Diretor de
Serviço – Área Administrativa 1º ADRIANA DEServiço – Área Administrativa 1º ADRIANA DE
ALMEIDA MELOTTE 2º FABIANE MAZANATTIALMEIDA MELOTTE 2º FABIANE MAZANATTI
MIRANDOLA 3º JULIANA DE ARAUJO CUBAS DAMIRANDOLA 3º JULIANA DE ARAUJO CUBAS DA
SILVA 4º MARIA HELOISA HELENA DIAS DA SILVASILVA 4º MARIA HELOISA HELENA DIAS DA SILVA
5º THIAGO XAVIER DA SILVA PALMA Suplentes: 1º5º THIAGO XAVIER DA SILVA PALMA Suplentes: 1º
DANIELLE FREITAS 2º DENILTON ROCHA 3º ODAIRDANIELLE FREITAS 2º DENILTON ROCHA 3º ODAIR
AQUINO CAMPOS 4º RONIE RIBEIRO CAMARGO 5ºAQUINO CAMPOS 4º RONIE RIBEIRO CAMARGO 5º
ROBSON CARLOS SOARES LEITE 6º TSUGUIOROBSON CARLOS SOARES LEITE 6º TSUGUIO
HIDAKAHIDAKA

DenominaçãoDenominação  CIEE CIEE
DescriçãoDescrição O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE:O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE:

Uma associação filantrópica de direito privado,Uma associação filantrópica de direito privado,
sem fins lucrativos, beneficente de assistênciasem fins lucrativos, beneficente de assistência
social e reconhecida de utilidade publica que,social e reconhecida de utilidade publica que,
dentre outros programas, possibilita aos jovensdentre outros programas, possibilita aos jovens
estudantes brasileiros, uma formação integral,estudantes brasileiros, uma formação integral,
ingressando-os ao mercado de trabalho, atravésingressando-os ao mercado de trabalho, através
de treinamentos e programas de estagio. ATA II,de treinamentos e programas de estagio. ATA II,
Professor ou Coordenador de Curso orientam osProfessor ou Coordenador de Curso orientam os
alunos e articulam a comunicação entre aalunos e articulam a comunicação entre a
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empresa, escola e CIEE. O contrato do convênioempresa, escola e CIEE. O contrato do convênio
fica arquivado e é atualizado pela Administraçãofica arquivado e é atualizado pela Administração
Central - Setor de Convênios, e as informaçõesCentral - Setor de Convênios, e as informações
referentes aos contratos e seus termos aditivosreferentes aos contratos e seus termos aditivos
são enviados à ATA II conforme haja atualização.são enviados à ATA II conforme haja atualização.

DenominaçãoDenominação Comissão Local de Avaliação - EvoluçãoComissão Local de Avaliação - Evolução
FuncionalFuncional

DescriçãoDescrição Deliberação CEETEPS nº 06, de 17-11-2011:Deliberação CEETEPS nº 06, de 17-11-2011:
Regulamenta a Evolução Funcional – promoção eRegulamenta a Evolução Funcional – promoção e
progressão dos empregados públicos e servidoresprogressão dos empregados públicos e servidores
estatutários do Centro Estadual de Educaçãoestatutários do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza. Artigo 7º - Cada UnidadeTecnológica Paula Souza. Artigo 7º - Cada Unidade
de Ensino contar com uma Comissão Local dede Ensino contar com uma Comissão Local de
Avaliação, composta por quatro membros,Avaliação, composta por quatro membros,
designados pela Direção, na seguintedesignados pela Direção, na seguinte
conformidade: I - 1 (um) Coordenador que atua naconformidade: I - 1 (um) Coordenador que atua na
Unidade; II - o Diretor de Serviço da áreaUnidade; II - o Diretor de Serviço da área
Administrativa; III - 1 (um) docente ocupante deAdministrativa; III - 1 (um) docente ocupante de
emprego publico permanente da Unidade; IV - 1emprego publico permanente da Unidade; IV - 1
(um) empregado publico ou servidor estatutário(um) empregado publico ou servidor estatutário
técnico ou administrativo, ocupante de empregotécnico ou administrativo, ocupante de emprego
publico ou função permanente. § 1º - No âmbitopublico ou função permanente. § 1º - No âmbito
da Administração Central, a comissão de que tratada Administração Central, a comissão de que trata
o “caput” do presente artigo, será composta poro “caput” do presente artigo, será composta por
dois representantes da Unidade de Recursosdois representantes da Unidade de Recursos
Humanos e dois representantes, escolhidos peloHumanos e dois representantes, escolhidos pelo
Gabinete da Superintendência. § 2º - As ComissãoGabinete da Superintendência. § 2º - As Comissão
previstas neste artigo poderá requerer apoioprevistas neste artigo poderá requerer apoio
administrativo da respectiva Unidade. § 3º - Ficaadministrativo da respectiva Unidade. § 3º - Fica
vedada a participação na Comissão Local devedada a participação na Comissão Local de
Avaliação, dos próprios Diretores da Unidade ou,Avaliação, dos próprios Diretores da Unidade ou,
no caso da Administração Central, deno caso da Administração Central, de
Coordenadores. Comissão Local de AvaliaçãoCoordenadores. Comissão Local de Avaliação
(Progressão e Promoção) - 2020/2021:(Progressão e Promoção) - 2020/2021:
-Coordenador: Maria Heloísa Helena Dias da Silva;-Coordenador: Maria Heloísa Helena Dias da Silva;
-Diretor de Serviço Administrativo: Letícia Godoy-Diretor de Serviço Administrativo: Letícia Godoy
Mendes de Oliveira; -Servidor docente: RenatoMendes de Oliveira; -Servidor docente: Renato
Assaharu Misato; -Servidor administrativo:Assaharu Misato; -Servidor administrativo:
Jaqueline Cristina Lopes.Jaqueline Cristina Lopes.

MissãoMissão
Promover educação de qualidade para nossos alunos e das gerações futuras, com apoio da famíliaPromover educação de qualidade para nossos alunos e das gerações futuras, com apoio da família
para atuar democrática, ética e sustentavelmente no mercado de trabalho e na vida.para atuar democrática, ética e sustentavelmente no mercado de trabalho e na vida.

VisãoVisão
Fortalecer-se como referência regional no ensino profissional de qualidade, atendendo as demandasFortalecer-se como referência regional no ensino profissional de qualidade, atendendo as demandas
da sociedade no desenvolvimento do capital humano e tecnológico.da sociedade no desenvolvimento do capital humano e tecnológico.
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Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

Ourinhos está localizada em ponto estratégico privilegiado, no sudoeste do estado de São Paulo,Ourinhos está localizada em ponto estratégico privilegiado, no sudoeste do estado de São Paulo,
divisa com o Norte Pioneiro doestado do Paraná.Com mais de 100 mil habitantes, firma-se como polodivisa com o Norte Pioneiro doestado do Paraná.Com mais de 100 mil habitantes, firma-se como polo
de importância vital para o desenvolvimento econômico de toda a região.de importância vital para o desenvolvimento econômico de toda a região.

O potencial da movimentação de cargas pelo eixo ferroviário (ALL Ferroban) é reforçado com aO potencial da movimentação de cargas pelo eixo ferroviário (ALL Ferroban) é reforçado com a
possibilidade de Ourinhos sediar uma plataforma logística em função da BR 153.A vantagempossibilidade de Ourinhos sediar uma plataforma logística em função da BR 153.A vantagem
logística, aliada ao acesso fácil, faz de Ourinhos um centro de serviços com atratividade crescente,logística, aliada ao acesso fácil, faz de Ourinhos um centro de serviços com atratividade crescente,
alcançando uma ampla região de padrão médio. Além disso, Ourinhos é passagem natural para osalcançando uma ampla região de padrão médio. Além disso, Ourinhos é passagem natural para os
estados da RegiãoSul do país e porta-de-entrada para os países que compõem o Mercosul.estados da RegiãoSul do país e porta-de-entrada para os países que compõem o Mercosul.

A cidade está situada no Vale do Paranapanema, em um pólo regional favorável, comA cidade está situada no Vale do Paranapanema, em um pólo regional favorável, com
entroncamentos rodoviários, ferroviários e hidroviários privilegiados, abrangendo uma região comentroncamentos rodoviários, ferroviários e hidroviários privilegiados, abrangendo uma região com
aproximadamente trinta e duas cidades e quase um milhão de habitantes. Nesta região estãoaproximadamente trinta e duas cidades e quase um milhão de habitantes. Nesta região estão
implantadas dez usinas hidrelétricas(no rio Paranapanema), vinte e duas destilarias de açúcar eimplantadas dez usinas hidrelétricas(no rio Paranapanema), vinte e duas destilarias de açúcar e
álcool (de pequeno e médio porte), além de aproximadamente setenta e três Indústrias de médioálcool (de pequeno e médio porte), além de aproximadamente setenta e três Indústrias de médio
porte nas áreas da alimentação, calçados, vestuários, armazenagem e distribuição de combustíveisporte nas áreas da alimentação, calçados, vestuários, armazenagem e distribuição de combustíveis
e metal-mecânica. Conta também com quatro centros de formação acadêmica de nível superior –e metal-mecânica. Conta também com quatro centros de formação acadêmica de nível superior –
FATEC, UNESP, Estácio de Sá e Faculdades Integradas de Ourinhos.FATEC, UNESP, Estácio de Sá e Faculdades Integradas de Ourinhos.

Ourinhos tem ainda dois distritos Industriais, com indústrias de projeção nacional e internacionalOurinhos tem ainda dois distritos Industriais, com indústrias de projeção nacional e internacional
(TNL, Castor, Injex, Zanuto, Alliance, Tecmais, SHW, etc).Desta forma, há grande oportunidade para(TNL, Castor, Injex, Zanuto, Alliance, Tecmais, SHW, etc).Desta forma, há grande oportunidade para
efetiva atuação da escola, uma vez que o mercado de trabalho local e regional necessita deefetiva atuação da escola, uma vez que o mercado de trabalho local e regional necessita de
profissionais qualificados para atuar nos diversos setores que compõe o eixo industrial de Ourinhos.profissionais qualificados para atuar nos diversos setores que compõe o eixo industrial de Ourinhos.
Neste sentido, a cidade e as regiões vizinhas favorecem o desempenho da escola contribuindoNeste sentido, a cidade e as regiões vizinhas favorecem o desempenho da escola contribuindo
também para necessidade de oferta diversificada de cursos.também para necessidade de oferta diversificada de cursos.

Contrapondo-se às condições favoráveis elencadas, nos últimos anos a cidade viu ultrapassado oContrapondo-se às condições favoráveis elencadas, nos últimos anos a cidade viu ultrapassado o
número de 100.000 habitantes, condição que a coloca em um ponto delicado. A alta concentraçãonúmero de 100.000 habitantes, condição que a coloca em um ponto delicado. A alta concentração
demográfica cobra preços altos da população que enfrenta agora problemas das grandes cidadesdemográfica cobra preços altos da população que enfrenta agora problemas das grandes cidades
relacionados à infra-estrutura e à economia, entre outros: trânsito congestionado nos horários derelacionados à infra-estrutura e à economia, entre outros: trânsito congestionado nos horários de
pico, aumento da criminalidade (em especial o tráfico e consumo de drogas), atendimento básico depico, aumento da criminalidade (em especial o tráfico e consumo de drogas), atendimento básico de
saúde deficitário, pavimentação asfáltica urbana deteriorada, abastecimento de água em situaçãosaúde deficitário, pavimentação asfáltica urbana deteriorada, abastecimento de água em situação
crítica, baixo valor de salários pagos aos trabalhadores das empresas locais.crítica, baixo valor de salários pagos aos trabalhadores das empresas locais.

Os pontos fortes da escola é sua localização de fácil acesso, corpo docente comprometido, boaOs pontos fortes da escola é sua localização de fácil acesso, corpo docente comprometido, boa
visualização pela comunidade escolar, bons laboratórios para desenvolvimento das aulas práticas evisualização pela comunidade escolar, bons laboratórios para desenvolvimento das aulas práticas e
busca constante para melhorar o compromisso escolar com a sociedade. Porém precisa firmar maisbusca constante para melhorar o compromisso escolar com a sociedade. Porém precisa firmar mais
parcerias para oferecer estágios e campo de trabalho para alguns cursos, a concorrência com outrasparcerias para oferecer estágios e campo de trabalho para alguns cursos, a concorrência com outras
escolas técnicas particulares, faculdades e Senai que comprometem a demanda para alguns cursos,escolas técnicas particulares, faculdades e Senai que comprometem a demanda para alguns cursos,
falta de um refeitório para melhor atendimento aos alunos que permanecem na escola por mais defalta de um refeitório para melhor atendimento aos alunos que permanecem na escola por mais de
um período, e principalmente o ETIM.um período, e principalmente o ETIM.

A implantação de cursos na modalidade Novotec Integrado e a inovadora articulação do EnsinoA implantação de cursos na modalidade Novotec Integrado e a inovadora articulação do Ensino
Médio com o nível superior (AMS), advindo da parceria com a Fatec – Ourinhos, aponta para umaMédio com o nível superior (AMS), advindo da parceria com a Fatec – Ourinhos, aponta para uma
maior oferta de oportunidades aos jovens da cidade e da região, prometendo uma transformação namaior oferta de oportunidades aos jovens da cidade e da região, prometendo uma transformação na
concepção de educação de nível técnico e tecnológico que poderá, em pouco tempo, ditar aconcepção de educação de nível técnico e tecnológico que poderá, em pouco tempo, ditar a
condução das instituições privadas de ensino profissionalizante em nossa região, o que contribuirácondução das instituições privadas de ensino profissionalizante em nossa região, o que contribuirá
para a manutenção do nome de nossa instituição na vanguarda da educação técnica e tecnológicapara a manutenção do nome de nossa instituição na vanguarda da educação técnica e tecnológica
regional.regional.

Fontes:Fontes:
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SEADE - Sistema Estadual de análise de DadosSEADE - Sistema Estadual de análise de Dados

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaIBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Consulta de Demanda junto às Empresas.Consulta de Demanda junto às Empresas.

Site Vestibulinho / DemandaSite Vestibulinho / Demanda

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Atualmente a Etec Jacinto Ferreira de Sá conta com 26 habilitações divididas em técnicas, ensinoAtualmente a Etec Jacinto Ferreira de Sá conta com 26 habilitações divididas em técnicas, ensino
médio, ensino técnico integrado ao médio, Novotec e M-Tec, com 05classes descentralizadas, sendomédio, ensino técnico integrado ao médio, Novotec e M-Tec, com 05classes descentralizadas, sendo
duas na cidade de Ourinhos, uma na cidade de Salto Grande, uma na cidade de Ribeirão do Suleduas na cidade de Ourinhos, uma na cidade de Salto Grande, uma na cidade de Ribeirão do Sule
outra em Ibirarema, totalizando 46 turmas, e aproximadamente 1321 alunos.outra em Ibirarema, totalizando 46 turmas, e aproximadamente 1321 alunos.

Dentre os alunos matriculados em nossos cursos73,24% são provenientes de Ourinhos e 26,762% daDentre os alunos matriculados em nossos cursos73,24% são provenientes de Ourinhos e 26,762% da
região. Em relação ao sexo dos discentes 48,48% dos alunos são do sexo feminino e 51,52% são doregião. Em relação ao sexo dos discentes 48,48% dos alunos são do sexo feminino e 51,52% são do
sexo masculino. A expectativa em relação ao curso está relacionada à preparação para asexo masculino. A expectativa em relação ao curso está relacionada à preparação para a
continuidade dos estudos e a qualificação para o mercado de trabalho.continuidade dos estudos e a qualificação para o mercado de trabalho.

Quanto à idade de nossos alunos, 30,47% tem até 16 anos, 35,29% estão entre 17 e 21 anos,Quanto à idade de nossos alunos, 30,47% tem até 16 anos, 35,29% estão entre 17 e 21 anos,
11,93% possuem 22 a 26 anos, e 25,80% são alunos com mais de 26 anos, indicando a presença de11,93% possuem 22 a 26 anos, e 25,80% são alunos com mais de 26 anos, indicando a presença de
uma clientela jovem. Em relação à bolsa família 3,71% (49 alunos) dos alunos são contempladosuma clientela jovem. Em relação à bolsa família 3,71% (49 alunos) dos alunos são contemplados
pelo benefício. No momento estamos com três alunos deficientes, dois com baixa visão e um compelo benefício. No momento estamos com três alunos deficientes, dois com baixa visão e um com
deficiência física.deficiência física.

Um aspecto que nos chama a atenção é a renda familiar dos alunos, representada por 67,83% queUm aspecto que nos chama a atenção é a renda familiar dos alunos, representada por 67,83% que
recebem até 3 (três) salários mínimos, e 0,60% não identificaram seu ganho salarial.recebem até 3 (três) salários mínimos, e 0,60% não identificaram seu ganho salarial.

Atos LegaisAtos Legais
  

AAEtec "Jacinto Ferreira de SáEtec "Jacinto Ferreira de Sá" foi criada a partir do Decreto n. º 52.499 de 23/07/1970, publicado" foi criada a partir do Decreto n. º 52.499 de 23/07/1970, publicado
no D.O.E. em24/07/1970.no D.O.E. em24/07/1970.

Os cursos oferecidos atualmente são:Os cursos oferecidos atualmente são:

Ensino Médio:Ensino Médio:Autorizado através do Parecer CEE n. º 105/98, publicado no DIÁRIO OFICIAL deAutorizado através do Parecer CEE n. º 105/98, publicado no DIÁRIO OFICIAL de
02/04/1998; Seção I; página 13; Fundamentação Legal: Lei Federal n. º 9394/96, alterada pela Lei02/04/1998; Seção I; página 13; Fundamentação Legal: Lei Federal n. º 9394/96, alterada pela Lei
Federal nº 11684/08, Resolução CNE/CEB n. º 02/12 e Indicações CEE n. º 09/00 e 77/08.Federal nº 11684/08, 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 e Sociais: Ensino Médio com Itinerário Formativo de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais: PlanoPlano
decurso aprovado pela portaria CETEC nº 1583, de 01/02/2019, publicada no Diário Oficial dedecurso aprovado pela portaria CETEC nº 1583, de 01/02/2019, publicada no Diário Oficial de
02/02/2019, Poder Executivo - Seção I - página 87.02/02/2019, Poder Executivo - Seção I - página 87.

Habilitação Profissional de Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio:Habilitação Profissional de Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio:PlanoPlano
decurso aprovado pela portaria CETEC n. º 742, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial emdecurso aprovado pela portaria CETEC n. º 742, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em
11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página 53.11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página 53.
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Habilitação Profissional de Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio:Habilitação Profissional de Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio:Plano decursoPlano decurso
aprovado pela portaria CETEC nº 728, de 10/09/2015, republicada no Diário Oficial de 25/09/2015,aprovado pela portaria CETEC nº 728, de 10/09/2015, republicada no Diário Oficial de 25/09/2015,
Poder Executivo - Seção I - páginas 37 e 38.Poder Executivo - Seção I - páginas 37 e 38.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de SistemasEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
(Projeto da Articulação da Formação Profissional Média e Superior - AMS):(Projeto da Articulação da Formação Profissional Média e Superior - AMS): Plano decurso Plano decurso
aprovado pela portaria CETEC nº 1574, de 07/12/2018, republicada no Diário Oficial de 08/12/2018,aprovado pela portaria CETEC nº 1574, de 07/12/2018, republicada no Diário Oficial de 08/12/2018,
Poder Executivo - Seção I – página 72.Poder Executivo - Seção I – página 72.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente:Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente: Plano decurso Plano decurso
aprovado pela portaria CETEC nº xxx, de xx/xx/xxx, republicada no Diário Oficial de xx/xx/xxxx,aprovado pela portaria CETEC nº xxx, de xx/xx/xxx, republicada no Diário Oficial de xx/xx/xxxx,
Poder Executivo - Seção I – página xx.Poder Executivo - Seção I – página xx.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial:Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial: Plano Plano
decurso aprovado pela portaria CETEC nº 1828, de 17/01/2020, publicada no Diário Oficial dedecurso aprovado pela portaria CETEC nº 1828, de 17/01/2020, publicada no Diário Oficial de
18/01/2020, Poder Executivo - Seção I – página 92.18/01/2020, Poder Executivo - Seção I – página 92.

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Técnico em Banco de Dados:Ensino Médio com Qualificação Profissional de Técnico em Banco de Dados: Plano decurso Plano decurso
aprovado pela portaria CETEC nº 1342, de 17/11/2017, publicada no Diário Oficial de 18/11/2017,aprovado pela portaria CETEC nº 1342, de 17/11/2017, publicada no Diário Oficial de 18/11/2017,
Poder Executivo - Seção I – página 42.Poder Executivo - Seção I – página 42.

Habilitação Profissional deTécnico em Informática para Internet Integrado ao EnsinoHabilitação Profissional deTécnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino
Médio:Médio:Plano de Curso aprovado porportaria CETEC nº 739, de 10/09/2015, publicada no DiárioPlano de Curso aprovado porportaria CETEC nº 739, de 10/09/2015, publicada no Diário
Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página 53.Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página 53.

Habilitação Profissional deTécnico emAçúcar e Álcool:Habilitação Profissional deTécnico emAçúcar e Álcool:Plano decurso aprovado pela PortariaPlano decurso aprovado pela Portaria
CETEC nº 1825, de 17/01/2020, publicada no Diário Oficial de 18/01/2020, Poder Executivo - Seção I -CETEC nº 1825, de 17/01/2020, publicada no Diário Oficial de 18/01/2020, Poder Executivo - Seção I -
página 92.página 92.

Habilitação Profissional deTécnico emAdministração:Habilitação Profissional deTécnico emAdministração:Plano decurso aprovado pela portariaPlano decurso aprovado pela portaria
CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I -CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I -
páginas 52 e 53.páginas 52 e 53.

Habilitação Profissional deTécnico emAdministração:Habilitação Profissional deTécnico emAdministração:Plano decurso aprovado pela portariaPlano decurso aprovado pela portaria
CETEC nº 1792, de 16/09/2019, publicada no Diário Oficial em 17/09/2019, Poder Executivo - Seção ICETEC nº 1792, de 16/09/2019, publicada no Diário Oficial em 17/09/2019, Poder Executivo - Seção I
- página 37.- página 37.

Habilitação Profissional deTécnico emAutomação Industrial:Habilitação Profissional deTécnico emAutomação Industrial:Plano decurso aprovado pelaPlano decurso aprovado pela
Portaria CETEC nº 1822, de 18/11/2019, publicada no Diário Oficial de 19/11/2019, Poder Executivo -Portaria CETEC nº 1822, de 18/11/2019, publicada no Diário Oficial de 19/11/2019, Poder Executivo -
Seção I - página 40.Seção I - página 40.

Habilitação Profissional deTécnico emCanto:Habilitação Profissional deTécnico emCanto:Plano decurso aprovado pela portaria CETEC nºPlano decurso aprovado pela portaria CETEC nº
746, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página746, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página
53.53.

Habilitação Profissional deTécnico emContabilidade:Habilitação Profissional deTécnico emContabilidade:Plano decurso aprovado pela portariaPlano decurso aprovado pela portaria
CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I -CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I -
páginas 52 e 53.páginas 52 e 53.

Habilitação Profissional deTécnico emDesenvolvimento de Sistemas:Habilitação Profissional deTécnico emDesenvolvimento de Sistemas:Plano decurso aprovadoPlano decurso aprovado
pela portaria CETEC nº 1362, de 05/03/2018, publicada no Diário Oficial em 06/03/2018, Poderpela portaria CETEC nº 1362, de 05/03/2018, publicada no Diário Oficial em 06/03/2018, Poder
Executivo - Seção I - página 77.Executivo - Seção I - página 77.

Habilitação Profissional deTécnico emEdificações:Habilitação Profissional deTécnico emEdificações:Plano decurso aprovado pela portaria CETECPlano decurso aprovado pela portaria CETEC
nº 741 de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - páginanº 741 de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página
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53.53.

Habilitação Profissional deTécnico emEletrônica:Habilitação Profissional deTécnico emEletrônica:Plano decurso aprovado pela portaria CETECPlano decurso aprovado pela portaria CETEC
nº 727 de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 25/09/2015, Poder Executivo - Seção I - páginanº 727 de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 25/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página
37.37.

Habilitação Profissional deTécnico emEletrotécnica:Habilitação Profissional deTécnico emEletrotécnica:Plano decurso aprovado pela PortariaPlano decurso aprovado pela Portaria
CETEC nº 727, em 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 25/09/2015, Poder Executivo - Seção ICETEC nº 727, em 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 25/09/2015, Poder Executivo - Seção I
- página 37.- página 37.

Habilitação Profissional deTécnico emEnfermagem:Habilitação Profissional deTécnico emEnfermagem:Plano decurso aprovado pela portariaPlano decurso aprovado pela portaria
CETEC nº 724 de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I -CETEC nº 724 de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo - Seção I -
página 52.página 52.

Habilitação Profissional deTécnico emInformáticaHabilitação Profissional deTécnico emInformática  para Internet:para Internet:Plano decursoaprovado pelaPlano decursoaprovado pela
portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo -portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial em 11/09/2015, Poder Executivo -
Seção I - página 53.Seção I - página 53.

Habilitação Profissional deTécnico emMecânica:Habilitação Profissional deTécnico emMecânica:Plano decursoaprovado pela portaria CETEC nºPlano decursoaprovado pela portaria CETEC nº
727, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 25/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página 37.727, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 25/09/2015, Poder Executivo - Seção I - página 37.

Habilitação Profissional deTécnico emQuímicaHabilitação Profissional deTécnico emQuímica::Plano decursoaprovado pela portaria CETEC nºPlano decursoaprovado pela portaria CETEC nº
1792, de 16/09/2019, publicada no Diário Oficial em 17/092015, Poder Executivo - Seção I - página1792, de 16/09/2019, publicada no Diário Oficial em 17/092015, Poder Executivo - Seção I - página
37.37.

Habilitação Profissional deTécnico emRecursos Humanos:Habilitação Profissional deTécnico emRecursos Humanos:Plano decurso aprovado pelaPlano decurso aprovado pela
Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo -Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo -
Seção I - página 52-53.Seção I - página 52-53.

Habilitação Profissional deTécnico emRedes de Computadores:Habilitação Profissional deTécnico emRedes de Computadores:Plano decurso aprovado pelaPlano decurso aprovado pela
Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo -Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo -
Seção I - página 53.Seção I - página 53.

Habilitação Profissional deTécnico emSegurança do Trabalho:Habilitação Profissional deTécnico emSegurança do Trabalho:Plano decursoaprovado pelaPlano decursoaprovado pela
portaria CETEC nº 1644, de11/06/2019, publicada no Diário Oficial em 12/06/2019, Poder Executivo -portaria CETEC nº 1644, de11/06/2019, publicada no Diário Oficial em 12/06/2019, Poder Executivo -
Seção I - página 45.Seção I - página 45.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Manter atualizado o site oficial da escolaManter atualizado o site oficial da escola

semanalmentesemanalmente
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Devido a falta de professores para atualizar o siteDevido a falta de professores para atualizar o site

da escola e da necessidade desse instrumento deda escola e da necessidade desse instrumento de
comunicação se manter atualizado comcomunicação se manter atualizado com
informações importantes à comunidade interna einformações importantes à comunidade interna e
externa, referente a secretaria acadêmica, datasexterna, referente a secretaria acadêmica, datas
importantes, documentos da escola, telefones, e-importantes, documentos da escola, telefones, e-
mails institucionais, etc.mails institucionais, etc.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Atendimento de 100% das situaçõesAtendimento de 100% das situações
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problemas apresentadas por alunos quantoproblemas apresentadas por alunos quanto
ao rendimento, valores e atitudes [2020]ao rendimento, valores e atitudes [2020]

ResultadoResultado Os alunos que apresentaram dificuldades ouOs alunos que apresentaram dificuldades ou
deixavam de atender a entrega de atividades edeixavam de atender a entrega de atividades e
não participavam das aulas remotas, mesmonão participavam das aulas remotas, mesmo
possuindo recursos, a Orientação Educacional,possuindo recursos, a Orientação Educacional,
assim como os coordenadores de curso, entrevamassim como os coordenadores de curso, entrevam
em contato com os alunos e responsáveis paraem contato com os alunos e responsáveis para
auxiliá-los a sanar suas dificuldades e dar o apoioauxiliá-los a sanar suas dificuldades e dar o apoio
necessário. Alguns casos, foram realizadas visitasnecessário. Alguns casos, foram realizadas visitas
presenciais na residência do aluno.presenciais na residência do aluno.

DescriçãoDescrição Realizar acompanhamento do rendimento dosRealizar acompanhamento do rendimento dos
alunos através de conversas com aqueles quealunos através de conversas com aqueles que
tiverem dificuldades em algum compoenentetiverem dificuldades em algum compoenente
curricular, bem como incentivar a realização decurricular, bem como incentivar a realização de
grupos de estudos com a participação de colegasgrupos de estudos com a participação de colegas
que tenham facilidade no tema abordado. Alémque tenham facilidade no tema abordado. Além
disto, promover grupos de estudos em Física edisto, promover grupos de estudos em Física e
Matemática com auxílio dos Matemática com auxílio dos Auxiliares deAuxiliares de
docentedocente e Prof Marcos Bazzo da área de elétrica e Prof Marcos Bazzo da área de elétrica
no período da tarde aos alunos do Ensino Médio,no período da tarde aos alunos do Ensino Médio,
ETIM, Mtec, AMS. Com isto, promover maiorETIM, Mtec, AMS. Com isto, promover maior
aprendizado e minimizar as Progressões parciaisaprendizado e minimizar as Progressões parciais
nos componentes curriculares.nos componentes curriculares.

JustificativaJustificativa Tem sido realizado trabalho de ligar para osTem sido realizado trabalho de ligar para os
responsáveis por alunos que se encontram comresponsáveis por alunos que se encontram com
dificuldades de acesso ao Teams e NSA, assimdificuldades de acesso ao Teams e NSA, assim
como atendimento via email de alunos ecomo atendimento via email de alunos e
responsáveis nas diferentes solicitaçõesresponsáveis nas diferentes solicitações
realizadas por eles. São contatos via telefonerealizadas por eles. São contatos via telefone
residencial, whatsapp, email, NSA e teams.residencial, whatsapp, email, NSA e teams.

MetaMeta Capacitar 100% dos professores para asCapacitar 100% dos professores para as
atividades didático-pedagógicas síncronas eatividades didático-pedagógicas síncronas e
assíncronas [2021]assíncronas [2021]

ResultadoResultado Os docentes foram capacitados através dosOs docentes foram capacitados através dos
cursos ofertados do CPS (Cetec Capacitações) ecursos ofertados do CPS (Cetec Capacitações) e
capacitações internas que ocorreram nas reuniõescapacitações internas que ocorreram nas reuniões
de planejamento e pedagógica.de planejamento e pedagógica.

DescriçãoDescrição Diante da necessidade de sempre melhor oDiante da necessidade de sempre melhor o
processo didático-pedagógico a Etec ofereceráprocesso didático-pedagógico a Etec oferecerá
capacitações internas e mobilizar oportunidadescapacitações internas e mobilizar oportunidades
para que os docentes participem das capacitaçõespara que os docentes participem das capacitações
do CPS.do CPS.

Em 2018 realizar capacitações para TCC,Em 2018 realizar capacitações para TCC,
metodologias diferenciadas, ciclos de estudosmetodologias diferenciadas, ciclos de estudos
com trocas de experiências entre docentes dacom trocas de experiências entre docentes da
Etec e de outras unidades da região.Etec e de outras unidades da região.

 Trazer resultado significativo para os alunos Trazer resultado significativo para os alunos
referente a melhora da didática dos professoresreferente a melhora da didática dos professores
apontados nas reuniões com representantes deapontados nas reuniões com representantes de
classe.classe.
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Organizar formações continuadas aos docentesOrganizar formações continuadas aos docentes
para a uso de recursos pedagógicos diferenciadospara a uso de recursos pedagógicos diferenciados
(metodologias ativas, simuladores, simulações(metodologias ativas, simuladores, simulações
realísticas, plataforma para organização derealísticas, plataforma para organização de
enquetes, questionários e jogos etc.) para usarenquetes, questionários e jogos etc.) para usar
nas aulas práticas, trabalhar a lacuna danas aulas práticas, trabalhar a lacuna da
aprendizagem em conjunto com a coordenação deaprendizagem em conjunto com a coordenação de
curso e docentes para elaboração de avaliaçõescurso e docentes para elaboração de avaliações
adequadas, avaliação por competências, orientaradequadas, avaliação por competências, orientar
estratégias de recuperação contínua, orientar,estratégias de recuperação contínua, orientar,
acompanhar e avaliar os projetosacompanhar e avaliar os projetos
interdisciplinares, auxiliar nas reuniões por cursointerdisciplinares, auxiliar nas reuniões por curso
para troca de experiências com relação ao uso depara troca de experiências com relação ao uso de
recursos pedagógicos diferenciados para aulasrecursos pedagógicos diferenciados para aulas
práticas. Projeto da Coordenação pedagógica epráticas. Projeto da Coordenação pedagógica e
dos coordenadores de curso.dos coordenadores de curso.

JustificativaJustificativa Diante da necessidade de manter os docentesDiante da necessidade de manter os docentes
atualizados nas atividades didático-pedagógicas,atualizados nas atividades didático-pedagógicas,
metodologias diferenciadas e tecnológicas.metodologias diferenciadas e tecnológicas.
Capacitar todos os docentes para uso daCapacitar todos os docentes para uso da
Plataforma Teams e aulas remotas síncronas ePlataforma Teams e aulas remotas síncronas e
assíncronas.assíncronas.

MetaMeta Atualização dos espaços físicos [2020]Atualização dos espaços físicos [2020]
ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Reforma do telhado e construção ou adequaçãoReforma do telhado e construção ou adequação

do refeitório para atendimento dos alunos. Jádo refeitório para atendimento dos alunos. Já
estavam em andamento antes da pandemia.estavam em andamento antes da pandemia.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Aumentar em 10% do percentual de sucessoAumentar em 10% do percentual de sucesso
escolar discente no 1º. e 2º. semestre deescolar discente no 1º. e 2º. semestre de
2021 em comparação ao de 2020 das2021 em comparação ao de 2020 das
habilitações técnicas do período noturno dahabilitações técnicas do período noturno da
Etec sede e das Classes Descentralizadas emEtec sede e das Classes Descentralizadas em
relação ao ano de 2020.relação ao ano de 2020.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Diante da necessidade acompanhar aDiante da necessidade acompanhar a

permanência dos alunos dos cursos noturnos dapermanência dos alunos dos cursos noturnos da
Etec sede e das Classes Descentralizadas eEtec sede e das Classes Descentralizadas e
aumentar em 10% o índice sucesso escolar emaumentar em 10% o índice sucesso escolar em
relação ao ano de 2020. Justificando este projetorelação ao ano de 2020. Justificando este projeto
com o resultado do Conselho de Classe Final docom o resultado do Conselho de Classe Final do
ano de 2020, de acordo com as atividadesano de 2020, de acordo com as atividades
remotas entregues pelos alunos via Plataformaremotas entregues pelos alunos via Plataforma
Teams, outros meios, e impressos, segue aTeams, outros meios, e impressos, segue a
planilha extraída do NSA com a informações doplanilha extraída do NSA com a informações do
sucesso escolar e as turmas que serãosucesso escolar e as turmas que serão
acompanhadas no primeiro e segundo semestreacompanhadas no primeiro e segundo semestre
de 2021.de 2021.

JustificativaJustificativa
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IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Entrega das atividades remotasEntrega das atividades remotas

AnáliseAnálise
Monitoramento das entregas quantitativa e qualitativa dasMonitoramento das entregas quantitativa e qualitativa das
atividades remotas pelos alunos. Visando reestruturação daatividades remotas pelos alunos. Visando reestruturação da
equipe gestora para direcionar esforços para melhorar a entregaequipe gestora para direcionar esforços para melhorar a entrega
e auxiliar os docente e alunos. Como consta na imagem a Etece auxiliar os docente e alunos. Como consta na imagem a Etec
066 obteve cerca de 73% de entrega pela plataforma Teams e 1%066 obteve cerca de 73% de entrega pela plataforma Teams e 1%
por outros meios.por outros meios.

DenominaçãoDenominação Formação Continuada DocenteFormação Continuada Docente

AnáliseAnálise
Foram realizadas capacitações para docentes trabalharem comForam realizadas capacitações para docentes trabalharem com
ferramentas diferenciadas remotamente. Uma delas foi o Padlet.ferramentas diferenciadas remotamente. Uma delas foi o Padlet.

DenominaçãoDenominação Reuniões com representantes de classe,Reuniões com representantes de classe,
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alunos e pais/responsáveisalunos e pais/responsáveis

AnáliseAnálise
As reuniões foram registradas através da plataforma TeamsAs reuniões foram registradas através da plataforma Teams
sendo realizadas após os CCI para verificação dos apontamentossendo realizadas após os CCI para verificação dos apontamentos
das atas, visando colocar a par os pais/responsáveis e os alunosdas atas, visando colocar a par os pais/responsáveis e os alunos
das situações problemas e das propostas de recuperação.das situações problemas e das propostas de recuperação.
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ForçaForça
DenominaçãoDenominação Diversidade de eixos tecnológicosDiversidade de eixos tecnológicos
DescriçãoDescrição
Conta com 28 habilitações, sendo 10 voltadas ao ensino médio eConta com 28 habilitações, sendo 10 voltadas ao ensino médio e
integrado, as 18 habilitações técnicas.integrado, as 18 habilitações técnicas.

DenominaçãoDenominação Prédio bem localizadoPrédio bem localizado
DescriçãoDescrição
A localização do prédio dentro da cidade, em uma avenida de fácilA localização do prédio dentro da cidade, em uma avenida de fácil
acesso e com ponto de ônibus em frente a escola, torna mais umacesso e com ponto de ônibus em frente a escola, torna mais um
atrativo para os alunos procurarem esta escola.atrativo para os alunos procurarem esta escola.

DenominaçãoDenominação Equipe gestora comprometidaEquipe gestora comprometida
DescriçãoDescrição
Membros da equipe gestora trabalha em clima democrático eMembros da equipe gestora trabalha em clima democrático e
favorável para o crescimento da unidade escolar, e dos projetosfavorável para o crescimento da unidade escolar, e dos projetos
escolares.escolares.

DenominaçãoDenominação Corpo docente competenteCorpo docente competente
DescriçãoDescrição
Professores capacitados para ministrar as aulas com competênciaProfessores capacitados para ministrar as aulas com competência
e desenvolver nos alunos o que se espera de um profissionale desenvolver nos alunos o que se espera de um profissional
técnico, além de preparar os alunos do ensino médio paratécnico, além de preparar os alunos do ensino médio para
mercado de trabalho e para o vestibular.mercado de trabalho e para o vestibular.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Ampliar parcerias com empresasAmpliar parcerias com empresas
DescriçãoDescrição
Para manter os vínculos para estágios e empregabilidade, mesmoPara manter os vínculos para estágios e empregabilidade, mesmo
não sendo obrigatórios são indispensáveis com ato formativo nanão sendo obrigatórios são indispensáveis com ato formativo na
construção das competências e habilidades dos alunos.construção das competências e habilidades dos alunos.

DenominaçãoDenominação Promover entrega das atividades pelosPromover entrega das atividades pelos
alunosalunos

DescriçãoDescrição
Dificuldade para fazer com que 100% dos alunos realizem asDificuldade para fazer com que 100% dos alunos realizem as
atividades na plataforma Teams, muitos realizam apenasatividades na plataforma Teams, muitos realizam apenas
parcialmente e não atingem o desempenho necessário par seuparcialmente e não atingem o desempenho necessário par seu
desenvolvimento. E muitas vezes desistem do curso por nãodesenvolvimento. E muitas vezes desistem do curso por não
conseguirem realizar as tarefas.conseguirem realizar as tarefas.

DenominaçãoDenominação Atendimento à comunidade internaAtendimento à comunidade interna
DescriçãoDescrição
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Falta de pessoal para realizar o atendimento adequado àFalta de pessoal para realizar o atendimento adequado à
comunidade interna, externa e suporte aos sistemas de mídiascomunidade interna, externa e suporte aos sistemas de mídias
sociais.sociais.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação EmpregabilidadeEmpregabilidade
DescriçãoDescrição

DenominaçãoDenominação Reconhecimento pela sociedadeReconhecimento pela sociedade
DescriçãoDescrição
A Etec é uma escola com grande visibilidade pela sociedade deA Etec é uma escola com grande visibilidade pela sociedade de
Ourinhos e região, pois a procura pelos profissionais formadosOurinhos e região, pois a procura pelos profissionais formados
impacta no mercado de trabalho pela qualidade de sua formação,impacta no mercado de trabalho pela qualidade de sua formação,
tendo o reconhecimento merecido.tendo o reconhecimento merecido.

DenominaçãoDenominação Parcerias com empresasParcerias com empresas
DescriçãoDescrição
Essas parcerias fortalecem o desenvolvimento didático-Essas parcerias fortalecem o desenvolvimento didático-
pedagógico, coloca o aluno em contato com o trabalho naspedagógico, coloca o aluno em contato com o trabalho nas
empresas, seja através de estágios mesmo não sendoempresas, seja através de estágios mesmo não sendo
obrigatórios, através de visitas técnicas, aulas práticas,obrigatórios, através de visitas técnicas, aulas práticas,
webinários, relatos de experiências doswebinários, relatos de experiências dos
empreendedores/proprietários. Essas parcerias são de sumaempreendedores/proprietários. Essas parcerias são de suma
importância para que os alunos se aproximem do mercado deimportância para que os alunos se aproximem do mercado de
trabalho dentro do curso que escolheram.trabalho dentro do curso que escolheram.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação EmpregoEmprego
DescriçãoDescrição
Muitas das perdas de alunos são devido a necessidade deMuitas das perdas de alunos são devido a necessidade de
trabalhar, e escolher em momentos conturbados da vida entretrabalhar, e escolher em momentos conturbados da vida entre
estudar e o emprego, eles optam pela sobrevivência que é oestudar e o emprego, eles optam pela sobrevivência que é o
trabalho para sustenta-se e/ou a sua família, sendo este umatrabalho para sustenta-se e/ou a sua família, sendo este uma
ameaça que a escola não tem meios de ajudar o aluno, portanto éameaça que a escola não tem meios de ajudar o aluno, portanto é
uma luta perdida neste sentido, por mais que a equipe gestorauma luta perdida neste sentido, por mais que a equipe gestora
tente conversar e orientar o aluno que o curso trará melhortente conversar e orientar o aluno que o curso trará melhor
oportunidade de emprego, porém não momentaneamente.oportunidade de emprego, porém não momentaneamente.

DenominaçãoDenominação FaculdadesFaculdades
DescriçãoDescrição
Muitos alunos iniciam ocurso técnico e fazem concomitanteMuitos alunos iniciam ocurso técnico e fazem concomitante
inscrição para faculdade, e quando tem o resultado optam porinscrição para faculdade, e quando tem o resultado optam por
fazer faculdade e desistem do técnico, isso é motivo de muitasfazer faculdade e desistem do técnico, isso é motivo de muitas
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perdas também. Inclusive temos a Fatec que é nossa parceira eperdas também. Inclusive temos a Fatec que é nossa parceira e
ao mesmo tempo nossa concorrente, além das outras queao mesmo tempo nossa concorrente, além das outras que
possuem formações com 2 anos.possuem formações com 2 anos.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Manter os alunos na escolaManter os alunos na escola
DescriçãoDescrição
Aumentar em 10% do percentual de sucesso escolar discente noAumentar em 10% do percentual de sucesso escolar discente no
1º. e 2º. semestre de 2021 em comparação ao de 2020 das1º. e 2º. semestre de 2021 em comparação ao de 2020 das
habilitações técnicas do período noturno da Etec sede e dashabilitações técnicas do período noturno da Etec sede e das
Classes Descentralizadas em relação ao ano de 2020. NesseClasses Descentralizadas em relação ao ano de 2020. Nesse
momento de pandemia precisamos trabalhar com asmomento de pandemia precisamos trabalhar com as
competências socioemocionais para manter os alunos estudando,competências socioemocionais para manter os alunos estudando,
e dando a eles o suporte pedagógico e psicológico necessárioe dando a eles o suporte pedagógico e psicológico necessário
para que não abandonem os estudos.para que não abandonem os estudos.

DenominaçãoDenominação Formação continuada dos professoresFormação continuada dos professores
DescriçãoDescrição
Estimular e oferecer formação continuada aos docentes paraEstimular e oferecer formação continuada aos docentes para
melhoria na qualidade didático-pedagógica e em novasmelhoria na qualidade didático-pedagógica e em novas
metodologias ativas, principalmente para uso das tecnologiasmetodologias ativas, principalmente para uso das tecnologias
remotas, como uso da plataforma Teams, e metodologias pararemotas, como uso da plataforma Teams, e metodologias para
desenvolvimento de aulas on-line. Formar 100% dos professoresdesenvolvimento de aulas on-line. Formar 100% dos professores
para as atividades didático-pedagógicas remotas compara as atividades didático-pedagógicas remotas com
metodologias diferenciadas.metodologias diferenciadas.

DenominaçãoDenominação Ampliar e adequar estrutura físicaAmpliar e adequar estrutura física
DescriçãoDescrição
Necessidade de manutenção e construção do refeitório, espaçoNecessidade de manutenção e construção do refeitório, espaço
mais adequado para biblioteca, mais salas de aulas, reformas domais adequado para biblioteca, mais salas de aulas, reformas do
bloco 1 (cobertura). Dar continuidade ao projetos que já estavambloco 1 (cobertura). Dar continuidade ao projetos que já estavam
em tratamento com o Centro Paula Souza.em tratamento com o Centro Paula Souza.

ObjetivoObjetivo
  

ObjetivoGeralObjetivoGeral

Promover a educação de qualidade através de formação docente e reflexões permanentes sobre oPromover a educação de qualidade através de formação docente e reflexões permanentes sobre o
seu papel como educador, diversificandoinstrumentos avaliativos para atender o perfil do novoseu papel como educador, diversificandoinstrumentos avaliativos para atender o perfil do novo
alunado, e também manter sua permanência no ambiente escolar enos estágios,além docontatoalunado, e também manter sua permanência no ambiente escolar enos estágios,além docontato
com empresários de Ourinhos e região para estritar o caminho à empregabilidade,ecom empresários de Ourinhos e região para estritar o caminho à empregabilidade,e
consequentemente, evitando a evasão escolar, mesmo nesse momento da pandemia.consequentemente, evitando a evasão escolar, mesmo nesse momento da pandemia.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos
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Capacitar docentes paraas aulas remotasCapacitar docentes paraas aulas remotas
Sistematizar o gerenciamento documental pedagógico e acadêmico para agilizar a consulta eSistematizar o gerenciamento documental pedagógico e acadêmico para agilizar a consulta e
tomada de decisõestomada de decisões
Aumenta em 10% a permanência escolar em relação ao ano de 2020Aumenta em 10% a permanência escolar em relação ao ano de 2020
Ampliar as parcerias com empresasempregabilidade, palestras remotas, webinar,Ampliar as parcerias com empresasempregabilidade, palestras remotas, webinar,
terinamentos remotosterinamentos remotos

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Manter atualizado o site oficial da escolaManter atualizado o site oficial da escola

semanalmentesemanalmente
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Devido a falta de professores para atualizar o site da escola e daDevido a falta de professores para atualizar o site da escola e da
necessidade desse instrumento de comunicação se manternecessidade desse instrumento de comunicação se manter
atualizado com informações importantes à comunidade interna eatualizado com informações importantes à comunidade interna e
externa, referente a secretaria acadêmica, datas importantes,externa, referente a secretaria acadêmica, datas importantes,
documentos da escola, telefones, e-mails institucionais, etc.documentos da escola, telefones, e-mails institucionais, etc.

DenominaçãoDenominação Atendimento de 100% das situaçõesAtendimento de 100% das situações
problemas apresentadas por alunos quantoproblemas apresentadas por alunos quanto
ao rendimento, valores e atitudes [2020]ao rendimento, valores e atitudes [2020]

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Realizar acompanhamento do rendimento dos alunos através deRealizar acompanhamento do rendimento dos alunos através de
conversas com aqueles que tiverem dificuldades em algumconversas com aqueles que tiverem dificuldades em algum
compoenente curricular, bem como incentivar a realização decompoenente curricular, bem como incentivar a realização de
grupos de estudos com a participação de colegas que tenhamgrupos de estudos com a participação de colegas que tenham
facilidade no tema abordado. Além disto, promover grupos defacilidade no tema abordado. Além disto, promover grupos de
estudos em Física e Matemática com auxílio dos estudos em Física e Matemática com auxílio dos Auxiliares deAuxiliares de
docentedocente e Prof Marcos Bazzo da área de elétrica no período da e Prof Marcos Bazzo da área de elétrica no período da
tarde aos alunos do Ensino Médio, ETIM, Mtec, AMS. Com isto,tarde aos alunos do Ensino Médio, ETIM, Mtec, AMS. Com isto,
promover maior aprendizado e minimizar as Progressões parciaispromover maior aprendizado e minimizar as Progressões parciais
nos componentes curriculares.nos componentes curriculares.

DenominaçãoDenominação Capacitar 100% dos professores para asCapacitar 100% dos professores para as
atividades didático-pedagógicas síncronas eatividades didático-pedagógicas síncronas e
assíncronas [2021]assíncronas [2021]

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Diante da necessidade de sempre melhor o processo didático-Diante da necessidade de sempre melhor o processo didático-
pedagógico a Etec oferecerá capacitações internas e mobilizarpedagógico a Etec oferecerá capacitações internas e mobilizar
oportunidades para que os docentes participem das capacitaçõesoportunidades para que os docentes participem das capacitações
do CPS.do CPS.
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Em 2018 realizar capacitações para TCC, metodologiasEm 2018 realizar capacitações para TCC, metodologias
diferenciadas, ciclos de estudos com trocas de experiências entrediferenciadas, ciclos de estudos com trocas de experiências entre
docentes da Etec e de outras unidades da região.docentes da Etec e de outras unidades da região.

 Trazer resultado significativo para os alunos referente a melhora Trazer resultado significativo para os alunos referente a melhora
da didática dos professores apontados nas reuniões comda didática dos professores apontados nas reuniões com
representantes de classe.representantes de classe.

Organizar formações continuadas aos docentes para a uso deOrganizar formações continuadas aos docentes para a uso de
recursos pedagógicos diferenciados (metodologias ativas,recursos pedagógicos diferenciados (metodologias ativas,
simuladores, simulações realísticas, plataforma para organizaçãosimuladores, simulações realísticas, plataforma para organização
de enquetes, questionários e jogos etc.) para usar nas aulasde enquetes, questionários e jogos etc.) para usar nas aulas
práticas, trabalhar a lacuna da aprendizagem em conjunto com apráticas, trabalhar a lacuna da aprendizagem em conjunto com a
coordenação de curso e docentes para elaboração de avaliaçõescoordenação de curso e docentes para elaboração de avaliações
adequadas, avaliação por competências, orientar estratégias deadequadas, avaliação por competências, orientar estratégias de
recuperação contínua, orientar, acompanhar e avaliar os projetosrecuperação contínua, orientar, acompanhar e avaliar os projetos
interdisciplinares, auxiliar nas reuniões por curso para troca deinterdisciplinares, auxiliar nas reuniões por curso para troca de
experiências com relação ao uso de recursos pedagógicosexperiências com relação ao uso de recursos pedagógicos
diferenciados para aulas práticas. Projeto da Coordenaçãodiferenciados para aulas práticas. Projeto da Coordenação
pedagógica e dos coordenadores de curso.pedagógica e dos coordenadores de curso.

DenominaçãoDenominação Atualização dos espaços físicos [2020]Atualização dos espaços físicos [2020]
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Reforma do telhado e construção ou adequação do refeitório paraReforma do telhado e construção ou adequação do refeitório para
atendimento dos alunos. Já estavam em andamento antes daatendimento dos alunos. Já estavam em andamento antes da
pandemia.pandemia.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 10% do percentual de sucessoAumentar em 10% do percentual de sucesso
escolar discente no 1º. e 2º. semestre deescolar discente no 1º. e 2º. semestre de
2021 em comparação ao de 2020 das2021 em comparação ao de 2020 das
habilitações técnicas do período noturno dahabilitações técnicas do período noturno da
Etec sede e das Classes Descentralizadas emEtec sede e das Classes Descentralizadas em
relação ao ano de 2020.relação ao ano de 2020.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Diante da necessidade acompanhar a permanência dos alunosDiante da necessidade acompanhar a permanência dos alunos
dos cursos noturnos da Etec sede e das Classes Descentralizadasdos cursos noturnos da Etec sede e das Classes Descentralizadas
e aumentar em 10% o índice sucesso escolar em relação ao anoe aumentar em 10% o índice sucesso escolar em relação ao ano
de 2020. Justificando este projeto com o resultado do Conselho dede 2020. Justificando este projeto com o resultado do Conselho de
Classe Final do ano de 2020, de acordo com as atividadesClasse Final do ano de 2020, de acordo com as atividades
remotas entregues pelos alunos via Plataforma Teams, outrosremotas entregues pelos alunos via Plataforma Teams, outros
meios, e impressos, segue a planilha extraída do NSA com ameios, e impressos, segue a planilha extraída do NSA com a
informações do sucesso escolar e as turmas que serãoinformações do sucesso escolar e as turmas que serão
acompanhadas no primeiro e segundo semestre de 2021.acompanhadas no primeiro e segundo semestre de 2021.

ProjetosProjetos
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DenominaçãoDenominação GEEaD - Mediação de Aprendizagem para osGEEaD - Mediação de Aprendizagem para os
Curso Técnico em Transações Imobiliárias,Curso Técnico em Transações Imobiliárias,
Modalidade On-lineModalidade On-line

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIO ALBERT BASSOFABIO ALBERT BASSO

InícioInício 2021-07-26 00:00:002021-07-26 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Nos termos da Deliberação CEETEPS 15 /2015, constituemNos termos da Deliberação CEETEPS 15 /2015, constituem
atividades de Mediação de Aprendizagem aquelas realizadas poratividades de Mediação de Aprendizagem aquelas realizadas por
professores que atuam de forma síncrona e assíncrona, presencialprofessores que atuam de forma síncrona e assíncrona, presencial
ou a distância, e têm como competência o acompanhamentoou a distância, e têm como competência o acompanhamento
pedagógico dos estudantes, auxiliando-os na interação com ospedagógico dos estudantes, auxiliando-os na interação com os
materiais didáticos, objetivando fornecer elementos paramateriais didáticos, objetivando fornecer elementos para
transformar informação em conhecimento. O presente projeto detransformar informação em conhecimento. O presente projeto de
mediação refere-se à modalidade online, no(s) componente(s)mediação refere-se à modalidade online, no(s) componente(s)
curricular(es) de Noções de Construção Civil das Construções,curricular(es) de Noções de Construção Civil das Construções,
composto por 10 Horas Atividades Específicas semanais,composto por 10 Horas Atividades Específicas semanais,
distribuídas da seguinte forma e horários: Segunda-feira: dasdistribuídas da seguinte forma e horários: Segunda-feira: das
19:00 hs até as 23:00 hs Terça-feira: das 19:00 hs até as 23:00 hs19:00 hs até as 23:00 hs Terça-feira: das 19:00 hs até as 23:00 hs
Sexta-feira: das 19:00 hs até as 21:00 hsSexta-feira: das 19:00 hs até as 21:00 hs

DenominaçãoDenominação Coordenação do Curso de Meio AmbienteCoordenação do Curso de Meio Ambiente
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FABIO ALBERT BASSOFABIO ALBERT BASSO

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
OBJETIVOS • O objetivo deste projeto é apresentar uma propostaOBJETIVOS • O objetivo deste projeto é apresentar uma proposta
de coordenação de trabalho pedagógico para o curso Técnico emde coordenação de trabalho pedagógico para o curso Técnico em
Meio Ambiente, da ETEC Jacinto Ferreira de Sá. A questãoMeio Ambiente, da ETEC Jacinto Ferreira de Sá. A questão
ambiental tem suscitado a preocupação dos diferentes gruposambiental tem suscitado a preocupação dos diferentes grupos
sociais com a preservação do meio ambiente, tendo em vista asociais com a preservação do meio ambiente, tendo em vista a
clareza sobre o longo ciclo de reprodução de parte dos recursos eclareza sobre o longo ciclo de reprodução de parte dos recursos e
da finitude de outros necessários à manutenção da vida, por issoda finitude de outros necessários à manutenção da vida, por isso
o Curso Técnico em Meio Ambiente se torna mais oportuno aindao Curso Técnico em Meio Ambiente se torna mais oportuno ainda
e deve ter como objetivo primordial propiciar ao ser humano ae deve ter como objetivo primordial propiciar ao ser humano a
consciência de seu papel na sociedade em que vive, não sóconsciência de seu papel na sociedade em que vive, não só
reconhecendo-se parte dela, mas capaz de melhorá-la. Parareconhecendo-se parte dela, mas capaz de melhorá-la. Para
alcançar tal objetivo, a coordenação de curso atuará como agentealcançar tal objetivo, a coordenação de curso atuará como agente
transformador desse processo, tendo como meta a organização etransformador desse processo, tendo como meta a organização e
acompanhamento da gestão dos trabalhos pedagógico eacompanhamento da gestão dos trabalhos pedagógico e
administrativo por meio de uma postura crítica e reflexiva noadministrativo por meio de uma postura crítica e reflexiva no
cumprimento de objetivos, tais como: a execução e acumprimento de objetivos, tais como: a execução e a
coordenação do projeto Político Pedagógico da escola; criarcoordenação do projeto Político Pedagógico da escola; criar
condições para que todos os alunos desenvolvam suascondições para que todos os alunos desenvolvam suas
habilidades e competências, incluindo as socioemocionais, porhabilidades e competências, incluindo as socioemocionais, por
meio dos conteúdos ministrados e projetos desenvolvidos;meio dos conteúdos ministrados e projetos desenvolvidos;
acompanhamento semanal para manter a permanência dosacompanhamento semanal para manter a permanência dos
alunos na Etec; assessorar os docentes e assegurar a eficácia doalunos na Etec; assessorar os docentes e assegurar a eficácia do
processo de ensino aprendizagem; realizar reunião mensal comprocesso de ensino aprendizagem; realizar reunião mensal com
os professores; coordenar as articulações entre as açõesos professores; coordenar as articulações entre as ações
programadas que integram o currículo; orientar e acompanhar oprogramadas que integram o currículo; orientar e acompanhar o
desenvolvimento do currículo e os planos de trabalho docente;desenvolvimento do currículo e os planos de trabalho docente;
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acompanhamento da metodologia das aulas; assegurar oacompanhamento da metodologia das aulas; assegurar o
cumprimento dos dias letivos, horas-aulas e calendário escolar;cumprimento dos dias letivos, horas-aulas e calendário escolar;
zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Escolar. Alémzelar pelo cumprimento das normas do Regimento Escolar. Além
dos objetivos elencados, serão desenvolvidas ações parados objetivos elencados, serão desenvolvidas ações para
evidenciar o curso de meio ambiente, ou seja, atividadesevidenciar o curso de meio ambiente, ou seja, atividades
interdisciplinares e integradoras da comunidade escolar, órgãosinterdisciplinares e integradoras da comunidade escolar, órgãos
públicos, sociedade civis e munícipes. Essas ações têm comopúblicos, sociedade civis e munícipes. Essas ações têm como
fundamento desenvolver práticas ambientais para investir emfundamento desenvolver práticas ambientais para investir em
uma mudança de mentalidade no sentido de conscientizar auma mudança de mentalidade no sentido de conscientizar a
população para a necessidade de se adotar novos pontos de vistapopulação para a necessidade de se adotar novos pontos de vista
e novas posturas diante da questão ambiental. Para tais objetivose novas posturas diante da questão ambiental. Para tais objetivos
serem alcançados, ficará o coordenador encarregado da execuçãoserem alcançados, ficará o coordenador encarregado da execução
das atividades descritas abaixo: • Recepcionar, esclarecerdas atividades descritas abaixo: • Recepcionar, esclarecer
dúvidas e orientar 100% dos alunos; • Acompanhar a vida escolardúvidas e orientar 100% dos alunos; • Acompanhar a vida escolar
(faltas e rendimento) de 100% dos alunos; • Acompanhamento(faltas e rendimento) de 100% dos alunos; • Acompanhamento
sistemático de 100% dos alunos ingressantes; • Promoversistemático de 100% dos alunos ingressantes; • Promover
integração entre 100% dos alunos e direção; • Manter aintegração entre 100% dos alunos e direção; • Manter a
permanência de 100% dos alunos matriculados no curso,permanência de 100% dos alunos matriculados no curso,
combatendo os motivadores de evasão escolar; • Proporcionarcombatendo os motivadores de evasão escolar; • Proporcionar
atividades diferenciadas: 2 visitas técnicas, 2 palestras comatividades diferenciadas: 2 visitas técnicas, 2 palestras com
profissionais, viagens culturais; • Proporcionar avaliaçõesprofissionais, viagens culturais; • Proporcionar avaliações
adequadas de recuperação para todos os alunos queadequadas de recuperação para todos os alunos que
necessitarem; • Estabelecer parceria com empresas enecessitarem; • Estabelecer parceria com empresas e
oferecimento de estágios nas habilitações técnicas; • Diagnosticaroferecimento de estágios nas habilitações técnicas; • Diagnosticar
os pontos críticos do processo de ensino aprendizagem; • Sugeriros pontos críticos do processo de ensino aprendizagem; • Sugerir
e propor atividades visando ao aperfeiçoamento do trabalhoe propor atividades visando ao aperfeiçoamento do trabalho
pedagógico; • Propor metodologias para condução epedagógico; • Propor metodologias para condução e
acompanhamento de atividades práticas e visitas técnicas; •acompanhamento de atividades práticas e visitas técnicas; •
Evidenciar a importância do coletivo na construção doEvidenciar a importância do coletivo na construção do
conhecimento; • Oportunizar momentos de formação, de estudosconhecimento; • Oportunizar momentos de formação, de estudos
e de reflexão sobre a prática docente e explorar alternativas dee de reflexão sobre a prática docente e explorar alternativas de
trabalho que permitam a concretização da proposta pedagógica; •trabalho que permitam a concretização da proposta pedagógica; •
Oferecer subsídios para uma melhor atuação dos docentes; •Oferecer subsídios para uma melhor atuação dos docentes; •
Colaborar na implementação de 2 novos projetos capazes deColaborar na implementação de 2 novos projetos capazes de
desenvolver as competências socioemocionais e dar continuidadedesenvolver as competências socioemocionais e dar continuidade
a projetos já existentes na ETEC; JUSTIFICATIVA Os cursosa projetos já existentes na ETEC; JUSTIFICATIVA Os cursos
técnicos, bem como a escola, têm como princípio a transformaçãotécnicos, bem como a escola, têm como princípio a transformação
do indivíduo na sua concepção cidadã, ética, profissional,do indivíduo na sua concepção cidadã, ética, profissional,
vocacional, humanística, estética, política, cultural, social evocacional, humanística, estética, política, cultural, social e
educacional. No cenário atual, com a crescente complexidade daseducacional. No cenário atual, com a crescente complexidade das
transformações sociais e tecnológicas e a interação entre raças,transformações sociais e tecnológicas e a interação entre raças,
gêneros e religião, aumenta-se a importância das competênciasgêneros e religião, aumenta-se a importância das competências
socioemocionais para que o aluno alcance a realização no âmbitosocioemocionais para que o aluno alcance a realização no âmbito
pessoal, de trabalho e social. Desenvolver as competênciaspessoal, de trabalho e social. Desenvolver as competências
socioemocionais em sala de aula, tais como a capacidade de lidarsocioemocionais em sala de aula, tais como a capacidade de lidar
com suas próprias emoções, desenvolver o autoconhecimento,com suas próprias emoções, desenvolver o autoconhecimento,
relacionar-se com outras pessoas, colaborar, mediar conflitos erelacionar-se com outras pessoas, colaborar, mediar conflitos e
solucionar problemas se torna algo sistemático, porém taissolucionar problemas se torna algo sistemático, porém tais
competências integram todo o processo de formação do alunocompetências integram todo o processo de formação do aluno
como um ser integral: indivíduo, profissional e cidadão.como um ser integral: indivíduo, profissional e cidadão.
Desenvolver essas competências vai muito além de do fato de terDesenvolver essas competências vai muito além de do fato de ter
que cumprir bases tecnológicas e plano de curso, é saber seque cumprir bases tecnológicas e plano de curso, é saber se
comunicar, trabalhar em equipe e adaptar-se a possíveiscomunicar, trabalhar em equipe e adaptar-se a possíveis
circunstâncias enfrentadas no caminhar. Para isso, se fazcircunstâncias enfrentadas no caminhar. Para isso, se faz
necessária a existência de um intermediador, que promova, nessenecessária a existência de um intermediador, que promova, nesse
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espaço, um ambiente capaz de desenvolver tais competências,espaço, um ambiente capaz de desenvolver tais competências,
trabalhando em conjunto com a direção, professores,trabalhando em conjunto com a direção, professores,
coordenação pedagógica, orientadora educacional, assistentecoordenação pedagógica, orientadora educacional, assistente
técnico administrativo, alunos e funcionários, como tambémtécnico administrativo, alunos e funcionários, como também
fortalecendo o processo ensino-aprendizagem com ofortalecendo o processo ensino-aprendizagem com o
desenvolvimento de projetos inovadores e interdisciplinares,desenvolvimento de projetos inovadores e interdisciplinares,
objetivando o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso,objetivando o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso,
bem como a formação do aluno como cidadão integral, conscientebem como a formação do aluno como cidadão integral, consciente
de seu papel transformador na sociedade em que vive. Ode seu papel transformador na sociedade em que vive. O
coordenador deverá estabelecer os diferenciais de qualidade docoordenador deverá estabelecer os diferenciais de qualidade do
curso, tendo como referência as metas, os objetivos, a vocação ecurso, tendo como referência as metas, os objetivos, a vocação e
os princípios da instituição. METODOLOGIA • Reuniões comos princípios da instituição. METODOLOGIA • Reuniões com
Direção, Coordenação de Curso, corpo docente e discente; •Direção, Coordenação de Curso, corpo docente e discente; •
Planejamento e reuniões de área a fim de auxiliar o docente naPlanejamento e reuniões de área a fim de auxiliar o docente na
elucidação de dúvidas da implementação do plano de trabalho, deelucidação de dúvidas da implementação do plano de trabalho, de
maneira a garantir aos alunos o desenvolvimento demaneira a garantir aos alunos o desenvolvimento de
competências e habilidades previstas em plano de curso, bemcompetências e habilidades previstas em plano de curso, bem
como as competências socioemocionais; • Acompanhamento dacomo as competências socioemocionais; • Acompanhamento da
mensuração do aproveitamento escolar e do índice de frequênciamensuração do aproveitamento escolar e do índice de frequência
dos alunos; • Observação direta de atividades técnico-dos alunos; • Observação direta de atividades técnico-
pedagógica; • Sugestão de inclusão de técnicas e metodologiaspedagógica; • Sugestão de inclusão de técnicas e metodologias
capazes de desenvolver as competências socioemocionais ecapazes de desenvolver as competências socioemocionais e
auxiliar o docente e o aluno no processo de avaliação dosauxiliar o docente e o aluno no processo de avaliação dos
diferentes componentes curriculares; • Acompanhamento dodiferentes componentes curriculares; • Acompanhamento do
desempenho dos alunos e orientação quanto às estratégias dedesempenho dos alunos e orientação quanto às estratégias de
recuperação e progressão parcial, caso necessário; • Realizaçãorecuperação e progressão parcial, caso necessário; • Realização
de visitas, excursões, encontros educacionais, entre outros, quede visitas, excursões, encontros educacionais, entre outros, que
desenvolvam as potencialidades individuais, emocionais, culturaisdesenvolvam as potencialidades individuais, emocionais, culturais
e cognitivas dos alunos; • Parcerias com empresas ee cognitivas dos alunos; • Parcerias com empresas e
universidades na busca de promover cursos extracurriculares,universidades na busca de promover cursos extracurriculares,
palestras e visitas técnicas; • Selecionar campo de estágio quepalestras e visitas técnicas; • Selecionar campo de estágio que
melhor se adapta às condições e requisitos para a capacitaçãomelhor se adapta às condições e requisitos para a capacitação
dos alunos; • Otimização do espaço físico e recursos materiaisdos alunos; • Otimização do espaço físico e recursos materiais
para realização de trabalhos, dentro e fora da sala de aula, depara realização de trabalhos, dentro e fora da sala de aula, de
forma a valorizar e divulgar as competências e habilidades dosforma a valorizar e divulgar as competências e habilidades dos
alunos e dos professores; • Execução de ações interdisciplinares,alunos e dos professores; • Execução de ações interdisciplinares,
onde o projeto Verdejando visa o plantio de mudas de arvores nosonde o projeto Verdejando visa o plantio de mudas de arvores nos
imóveis que não possuem nenhuma espécie no passeio públicoimóveis que não possuem nenhuma espécie no passeio público
nos arredores e ruas adjacentes da ETEC, em parceria com anos arredores e ruas adjacentes da ETEC, em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente Municipal, alunos dos cursos deSecretaria de Meio Ambiente Municipal, alunos dos cursos de
edificações, ensino médio e meio ambiente, junto aos moradoresedificações, ensino médio e meio ambiente, junto aos moradores
que desejarem o plantio das espécies arbóreas adequadas. Já oque desejarem o plantio das espécies arbóreas adequadas. Já o
projeto Reaproveitando os Materiais visa o desenvolvimento deprojeto Reaproveitando os Materiais visa o desenvolvimento de
ações que promova a conscientização dos alunos do 3 ciclo doações que promova a conscientização dos alunos do 3 ciclo do
curso de edificações e pequenos grupos de construtores para quecurso de edificações e pequenos grupos de construtores para que
incentive o reaproveitamento de materiais de construções jáincentive o reaproveitamento de materiais de construções já
existentes e diminua o consumo crescente de novos insumos paraexistentes e diminua o consumo crescente de novos insumos para
a construção civil, provocando o aumento do consumo de energia,a construção civil, provocando o aumento do consumo de energia,
materiais e recursos naturais renováveis. • Atividadesmateriais e recursos naturais renováveis. • Atividades
desenvolvidas em parceria a coordenação pedagógica edesenvolvidas em parceria a coordenação pedagógica e
orientadora educacional. RESULTADO ESPERADO • Através desteorientadora educacional. RESULTADO ESPERADO • Através deste
projeto, espera-se assegurar a organização pedagógica; darprojeto, espera-se assegurar a organização pedagógica; dar
condições para o desenvolvimento das habilidades econdições para o desenvolvimento das habilidades e
competências previstas no plano de curso; criar um ambientecompetências previstas no plano de curso; criar um ambiente
favorável para o desenvolvimento da competênciafavorável para o desenvolvimento da competência
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socioemocional nas disciplinas; cumprimento das 12 metassocioemocional nas disciplinas; cumprimento das 12 metas
estabelecidas; construção da aprendizagem do aluno; diminuir osestabelecidas; construção da aprendizagem do aluno; diminuir os
motivadores internos de evasão, mantendo a satisfação dosmotivadores internos de evasão, mantendo a satisfação dos
alunos em relação às metodologias utilizadas nas aulas;alunos em relação às metodologias utilizadas nas aulas;
desenvolvimento de 2 projetos interdisciplinares que promovam adesenvolvimento de 2 projetos interdisciplinares que promovam a
formação técnica e profissional de excelência, mostrando que aformação técnica e profissional de excelência, mostrando que a
questão ambiental é um conjunto de temáticas relativas não só àquestão ambiental é um conjunto de temáticas relativas não só à
proteção da vida no planeta, mas também à melhoria do meioproteção da vida no planeta, mas também à melhoria do meio
ambiente e da qualidade de vida das comunidades e que compõeambiente e da qualidade de vida das comunidades e que compõe
temas de relevância internacional. • EQUIPE DO PROJETO -temas de relevância internacional. • EQUIPE DO PROJETO -
Coordenação de Curso; - Coordenação Pedagógica; - OrientadorCoordenação de Curso; - Coordenação Pedagógica; - Orientador
Educacional; - Professor de Geografia, Biologia e PlanejamentoEducacional; - Professor de Geografia, Biologia e Planejamento
Técnico da Construção Civil para as ações de interdisciplinares.Técnico da Construção Civil para as ações de interdisciplinares.

DenominaçãoDenominação Atualização e manutenção do SiteAtualização e manutenção do Site
InstitucionalInstitucional

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

HERMINIA RITA ROSALEMHERMINIA RITA ROSALEM

InícioInício 2021-08-02 00:00:002021-08-02 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto para manter o Site Institucional da Etec Jacinto Ferreira deProjeto para manter o Site Institucional da Etec Jacinto Ferreira de
Sá atualizado com as informações da secretaria acadêmica, PlanoSá atualizado com as informações da secretaria acadêmica, Plano
Pluri Anual de Gestão, Plano Escolar, Calendário Escolar,Pluri Anual de Gestão, Plano Escolar, Calendário Escolar,
informações dos órgãos institucionais, docentes etc.informações dos órgãos institucionais, docentes etc.

DenominaçãoDenominação Coordenação de Área: Mecânica,Coordenação de Área: Mecânica,
Eletromecânica e Etim de MecânicaEletromecânica e Etim de Mecânica

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FRANSBER SANTADEFRANSBER SANTADE

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 presente projeto está relacionado com as atividades da referidaO presente projeto está relacionado com as atividades da referida
coordenação de área de Mecânica/Eletromecânica/Etim decoordenação de área de Mecânica/Eletromecânica/Etim de
Mecânica, visando incentivo ao empreendedorismo,Mecânica, visando incentivo ao empreendedorismo,
empregabilidade, melhoria da escola e também combate àempregabilidade, melhoria da escola e também combate à
evasão escolar, difusão das competências socioemocionais,evasão escolar, difusão das competências socioemocionais,
dentre outros.dentre outros.

DenominaçãoDenominação GEEaD - Mediação de Aprendizagem para osGEEaD - Mediação de Aprendizagem para os
Cursos Técnicos em Transações Imobiliárias,Cursos Técnicos em Transações Imobiliárias,
Modalidade On-lineModalidade On-line

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AUGUSTO YUJI NOJIMA SPAGNUOLOAUGUSTO YUJI NOJIMA SPAGNUOLO

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
Nos termos da Deliberação CEETEPS 15 /2015, constituemNos termos da Deliberação CEETEPS 15 /2015, constituem
atividades de Mediação de Aprendizagem aquelas realizadas poratividades de Mediação de Aprendizagem aquelas realizadas por
professores que atuam de forma síncrona e assíncrona, presencialprofessores que atuam de forma síncrona e assíncrona, presencial
ou a distância, e têm como competência o acompanhamentoou a distância, e têm como competência o acompanhamento
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pedagógico dos estudantes, auxiliando-os na interação com ospedagógico dos estudantes, auxiliando-os na interação com os
materiais didáticos, objetivando fornecer elementos paramateriais didáticos, objetivando fornecer elementos para
transformar informação em conhecimento. O presente projeto detransformar informação em conhecimento. O presente projeto de
mediação refere-se à modalidade online, composto por 20 Horasmediação refere-se à modalidade online, composto por 20 Horas
Atividades Específicas semanais, distribuídas da seguinte forma eAtividades Específicas semanais, distribuídas da seguinte forma e
horários: ? Mediação a distância – A DEFINIR A PARTIR DOShorários: ? Mediação a distância – A DEFINIR A PARTIR DOS
HORÁRIOS DA UNIDADE SEDE Obs.: As atividades de mediação aHORÁRIOS DA UNIDADE SEDE Obs.: As atividades de mediação a
distância serão realizadas na sua totalidade, por “teletrabalho”,distância serão realizadas na sua totalidade, por “teletrabalho”,
conforme ciência da INSTRUÇÃO CONJUNTA CETEC – URH nº 02,conforme ciência da INSTRUÇÃO CONJUNTA CETEC – URH nº 02,
de 09 de junho de 2015de 09 de junho de 2015

DenominaçãoDenominação Coordenação de Curso - EdificaçõesCoordenação de Curso - Edificações
Integrado ao Ensino MédioIntegrado ao Ensino Médio

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AUGUSTO YUJI NOJIMA SPAGNUOLOAUGUSTO YUJI NOJIMA SPAGNUOLO

InícioInício 2021-01-03 00:00:002021-01-03 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Apresenta-se o projeto para coordenação do Curso de EdificaçõesApresenta-se o projeto para coordenação do Curso de Edificações
Integrado ao Ensino Médio da Escola Técnica Estadual JacintoIntegrado ao Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Jacinto
Ferreira de Sá. Foram traçados os objetivos para Ampliação deFerreira de Sá. Foram traçados os objetivos para Ampliação de
ações de Interdisciplinaridade, Ampliação do interesse externoações de Interdisciplinaridade, Ampliação do interesse externo
pelo curso e Ampliação de Palestras e visitas técnicas.pelo curso e Ampliação de Palestras e visitas técnicas.

DenominaçãoDenominação Coordenação Curso Técnico em CantoCoordenação Curso Técnico em Canto
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TATIANA OLIVEIRA ANDRINOTATIANA OLIVEIRA ANDRINO

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
- Promover maior integração entre professores e alunos no- Promover maior integração entre professores e alunos no
ambiente escolar através da utilização de ferramentasambiente escolar através da utilização de ferramentas
disponibilizadas pelo NSA. - Acompanhar semanalmente adisponibilizadas pelo NSA. - Acompanhar semanalmente a
frequência e participação dos alunos em atividades. - Aumentar afrequência e participação dos alunos em atividades. - Aumentar a
permanência de alunos em 10% em relação ao ano de 2020.permanência de alunos em 10% em relação ao ano de 2020.

DenominaçãoDenominação Coordenação do Ensino MédioCoordenação do Ensino Médio
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA HELOISA HELENA DIAS DA SILVAMARIA HELOISA HELENA DIAS DA SILVA

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Unidade: Etec Jacinto Ferreira de Sá Curso: Ensino Médio e EnsinoUnidade: Etec Jacinto Ferreira de Sá Curso: Ensino Médio e Ensino
Médio com Itinerário Formativo Módulo: 1º LCHS, 2º e 3º anoMédio com Itinerário Formativo Módulo: 1º LCHS, 2º e 3º ano
Professor responsável: Danielle Freitas e Maria Heloísa HelenaProfessor responsável: Danielle Freitas e Maria Heloísa Helena
Dias da Silva Objetivos Orientar professores e alunos quanto àDias da Silva Objetivos Orientar professores e alunos quanto à
correta utilização das ferramentas oferecidas pelo NSA ecorreta utilização das ferramentas oferecidas pelo NSA e
Plataforma de estudos TEAMS, como forma de possibilitar umPlataforma de estudos TEAMS, como forma de possibilitar um
meio de comunicação direta com professores, alunos emeio de comunicação direta com professores, alunos e
responsáveis. Maior integração dos responsáveis com aresponsáveis. Maior integração dos responsáveis com a
comunidade escolar através de comunicação via NSA. Diminuiçãocomunidade escolar através de comunicação via NSA. Diminuição
de 50% das Progressões Parciais em relação ao ano anterior.de 50% das Progressões Parciais em relação ao ano anterior.
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Acompanhamento mensal da frequência dos alunos. • JustificativaAcompanhamento mensal da frequência dos alunos. • Justificativa
O NSA oferece várias possibilidades que muitos professores eO NSA oferece várias possibilidades que muitos professores e
alunos desconhecem e que podem aproximar pais, alunos ealunos desconhecem e que podem aproximar pais, alunos e
professores, tornando a comunicação mais ágil. As Progressõesprofessores, tornando a comunicação mais ágil. As Progressões
Parciais podem e devem ser substituídas pela recuperaçãoParciais podem e devem ser substituídas pela recuperação
contínua, oportunidade que se mostra mais eficiente para umacontínua, oportunidade que se mostra mais eficiente para uma
aprendizagem efetiva. Muitas vezes os pais e/ou responsáveis nãoaprendizagem efetiva. Muitas vezes os pais e/ou responsáveis não
fazem o devido acompanhamento da assiduidade do aluno e istofazem o devido acompanhamento da assiduidade do aluno e isto
retarda e prejudica a tomada de providências para sanarretarda e prejudica a tomada de providências para sanar
problemas que possam estar ocorrendo. Metodologia Professoresproblemas que possam estar ocorrendo. Metodologia Professores
e alunos serão orientados ao longo do ano letivo. Os responsáveise alunos serão orientados ao longo do ano letivo. Os responsáveis
serão orientados principalmente durante as reuniões de pais eserão orientados principalmente durante as reuniões de pais e
mestres. Orientação aos professores quanto às atividades demestres. Orientação aos professores quanto às atividades de
recuperação contínua. Resultado esperado Aumentar a utilizaçãorecuperação contínua. Resultado esperado Aumentar a utilização
do NSA pelos alunos e responsáveis. Diminuir o número dedo NSA pelos alunos e responsáveis. Diminuir o número de
progressões parciais. Equipe do projeto Danielle Freitas e Mariaprogressões parciais. Equipe do projeto Danielle Freitas e Maria
Heloísa Helena Dias da Silva Metas associadas ao PPG/PE da EtecHeloísa Helena Dias da Silva Metas associadas ao PPG/PE da Etec
Reduzir em 20% o número de Progressões Parciais em relação aoReduzir em 20% o número de Progressões Parciais em relação ao
ano anterior aumentando a eficiência da recuperação contínua.ano anterior aumentando a eficiência da recuperação contínua.
Redução do absenteísmo. Recursos necessários Sala de aulaRedução do absenteísmo. Recursos necessários Sala de aula
virtual e presencial. Recursos multimídia. Conexão com a internet.virtual e presencial. Recursos multimídia. Conexão com a internet.
Atividades Fevereiro – Reunião de Planejamento; Reunião daAtividades Fevereiro – Reunião de Planejamento; Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião Didático-Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião Didático-
Pedagógica Março - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Pedagógica Março - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo Abril - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo Abril - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Conselho de Classe Intermediário Maio - ReuniãoAdministrativo; Conselho de Classe Intermediário Maio - Reunião
da Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião deda Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião de
Pais Junho – Reunião Didático-Pedagógica; Reunião da DireçãoPais Junho – Reunião Didático-Pedagógica; Reunião da Direção
com Equipe Pedagógico-Administrativo Julho - Conselho de Classecom Equipe Pedagógico-Administrativo Julho - Conselho de Classe
Intermediário; Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Intermediário; Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Reunião de Planejamento; 27 Reunião Didático-Administrativo; Reunião de Planejamento; 27 Reunião Didático-
Pedagógica Agosto - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Pedagógica Agosto - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Reunião de Curso Setembro - Reunião da DireçãoAdministrativo; Reunião de Curso Setembro - Reunião da Direção
com Equipe Pedagógico-Administrativo Outubro - Reunião dacom Equipe Pedagógico-Administrativo Outubro - Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Conselho deDireção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Conselho de
Classe Intermediário; Reunião de Pais Novembro - Reunião daClasse Intermediário; Reunião de Pais Novembro - Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; ReuniãoDireção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião
Pedagógica Dezembro - Reunião da Direção com EquipePedagógica Dezembro - Reunião da Direção com Equipe
Pedagógico-Administrativo; Conselho de Classe Final; Reunião dePedagógico-Administrativo; Conselho de Classe Final; Reunião de
Planejamento Pareceres Coordenador Pedagógico: Diretor dePlanejamento Pareceres Coordenador Pedagógico: Diretor de
Escola Técnica: Ourinhos, 2021.Escola Técnica: Ourinhos, 2021.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação - ClasseProjeto de Coordenação - Classe
Descentralizada de IbiraremaDescentralizada de Ibirarema

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

REINOR PIRES DE MORAES JUNIORREINOR PIRES DE MORAES JUNIOR

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 está relacionado às atividades da coordenação de áreaO projeto está relacionado às atividades da coordenação de área
do curso técnico em Recursos Humanos - Sala descentralizada dedo curso técnico em Recursos Humanos - Sala descentralizada de
Ibirarema, visando o desenvolvimento de competênciasIbirarema, visando o desenvolvimento de competências
profissionais, assim como o incentivo ao empreendedorismo,profissionais, assim como o incentivo ao empreendedorismo,
empregabilidade. Visa ainda, promover competênciasempregabilidade. Visa ainda, promover competências
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socioemocionais, combate à evasão escolar, incentivarsocioemocionais, combate à evasão escolar, incentivar
capacitação docente, buscar palestras, entre outros.capacitação docente, buscar palestras, entre outros.

DenominaçãoDenominação Coordenador de Projetos Responsável pelaCoordenador de Projetos Responsável pela
Classes Descentralizadas E.E. VirginiaClasses Descentralizadas E.E. Virginia
Ramalho - Ourinhos/SP.Ramalho - Ourinhos/SP.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ODAIR AQUINO CAMPOSODAIR AQUINO CAMPOS

InícioInício 2021-07-19 00:00:002021-07-19 00:00:00
FimFim 2022-07-18 00:00:002022-07-18 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto para Coordenação da Classe Descentralizada E.E. VirgíniaProjeto para Coordenação da Classe Descentralizada E.E. Virgínia
Ramalho na cidade de Ourinhos/SP. O projeto abrangeRamalho na cidade de Ourinhos/SP. O projeto abrange
trabalho/atividade na área administrativa e didático-pedagógica.trabalho/atividade na área administrativa e didático-pedagógica.

DenominaçãoDenominação Desenvolvimento do currículo e MateriaisDesenvolvimento do currículo e Materiais
Didáticos Instrucionais para o Curso VendasDidáticos Instrucionais para o Curso Vendas
online.online.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JULIANA DE ARAUJO CUBAS DA SILVAJULIANA DE ARAUJO CUBAS DA SILVA

InícioInício 2021-06-02 00:00:002021-06-02 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Trata-se de um projeto cujo objetivo é o desenvolvimento doTrata-se de um projeto cujo objetivo é o desenvolvimento do
curso de Vendas online na modalidade EaD, composto porcurso de Vendas online na modalidade EaD, composto por
módulos de diferentes assuntos e a aprofundamento sobre omódulos de diferentes assuntos e a aprofundamento sobre o
tema. Em 17/05/2021, a empresa Mercado Livre anunciou umatema. Em 17/05/2021, a empresa Mercado Livre anunciou uma
parceria com o Governo de SP para criação de 5 mil vagas deparceria com o Governo de SP para criação de 5 mil vagas de
emprego, além de cursos profissionalizantes disponibilizados peloemprego, além de cursos profissionalizantes disponibilizados pelo
SEBRAE-SP e Centro Paula Souza. As iniciativas fazem parte doSEBRAE-SP e Centro Paula Souza. As iniciativas fazem parte do
investimento de R$ 4 bilhões que a varejista fará no estado eminvestimento de R$ 4 bilhões que a varejista fará no estado em
2021. A parceria entre o Governo do Estado e o Mercado Livre irá2021. A parceria entre o Governo do Estado e o Mercado Livre irá
oferecer 100 mil vagas para o curso “Como vender online?”,oferecer 100 mil vagas para o curso “Como vender online?”,
criado pelo Mercado Livre em parceria com Centro Paula Souza ecriado pelo Mercado Livre em parceria com Centro Paula Souza e
SEBRAE-SP, por meio do programa Empreenda Rápido. AsSEBRAE-SP, por meio do programa Empreenda Rápido. As
inscrições devem começar no segundo semestre. Tendo em vistainscrições devem começar no segundo semestre. Tendo em vista
as reuniões realizadas com os parceiros, determinou-se que talas reuniões realizadas com os parceiros, determinou-se que tal
assunto deve ser composto por módulos de curta duração paraassunto deve ser composto por módulos de curta duração para
atingir o maior número de interessados, com instruções iniciais deatingir o maior número de interessados, com instruções iniciais de
como vender online e organizar o back office para se empreendercomo vender online e organizar o back office para se empreender
com sucesso. A oferta será ampliada por módulos com diferentescom sucesso. A oferta será ampliada por módulos com diferentes
graus de aprofundamento permitindo a possibilidade de ampliar ograus de aprofundamento permitindo a possibilidade de ampliar o
grau de conhecimento sobre o assunto. Os cursos inicialmentegrau de conhecimento sobre o assunto. Os cursos inicialmente
serão disponibilizados no ambiente de aprendizagem do SEBRAE-serão disponibilizados no ambiente de aprendizagem do SEBRAE-
SP, uma vez que a conclusão de determinados módulosSP, uma vez que a conclusão de determinados módulos
possibilitará o acesso à micro financiamentos subsidiados pelopossibilitará o acesso à micro financiamentos subsidiados pelo
Governo do Estado e o ambiente em questão permite oGoverno do Estado e o ambiente em questão permite o
gerenciamento desta ação. Oportunamente entende-se que ogerenciamento desta ação. Oportunamente entende-se que o
Centro Paula Souza, continuando com seu trabalho deCentro Paula Souza, continuando com seu trabalho de
desenvolvimento de cursos no formato MOOC (Massive Open On-desenvolvimento de cursos no formato MOOC (Massive Open On-
line Course) também ofereça o curso de E-Commerce em sualine Course) também ofereça o curso de E-Commerce em sua
plataforma, de forma a ampliar os temas abrangidos por esseplataforma, de forma a ampliar os temas abrangidos por esse
assunto, atingindo um grande número de interessados e aassunto, atingindo um grande número de interessados e a
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oportunidade de ampliar seus conhecimentos. A ação deveráoportunidade de ampliar seus conhecimentos. A ação deverá
proporcionar ao aluno a aplicação das ferramentas das vendasproporcionar ao aluno a aplicação das ferramentas das vendas
online ao mundo do trabalho, cumprindo assim a função deonline ao mundo do trabalho, cumprindo assim a função de
capacitar a mão de obra do estado de São Paulo em umcapacitar a mão de obra do estado de São Paulo em um
seguimento que cresceu 73,88% durante o ano de 2020, devido aseguimento que cresceu 73,88% durante o ano de 2020, devido a
Pandemia do novo Coronavírus que restringiu a abertura dosPandemia do novo Coronavírus que restringiu a abertura dos
comércios presenciais. Baseado em “SP faz parceria com ocomércios presenciais. Baseado em “SP faz parceria com o
Mercado Livre para profissionalização e geração de 5 milMercado Livre para profissionalização e geração de 5 mil
empregos”. Disponível em https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticempregos”. Disponível em https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnotic
ias/sp-faz-parceria-com-o-mercado-livre-para-profissionalizacao-e-ias/sp-faz-parceria-com-o-mercado-livre-para-profissionalizacao-e-
geracao-de-5-mil-empregos-2/. Acesso em 25/05/2021. Baseadogeracao-de-5-mil-empregos-2/. Acesso em 25/05/2021. Baseado
em “E-commerce brasileiro cresce 73,88% em 2020, revela índiceem “E-commerce brasileiro cresce 73,88% em 2020, revela índice
MCC-ENET”. Disponível em https://www.ecommercebrasil.com.br/MCC-ENET”. Disponível em https://www.ecommercebrasil.com.br/
noticias/e-commerce-brasileiro-cresce-dezembro/. Acesso emnoticias/e-commerce-brasileiro-cresce-dezembro/. Acesso em
25/05/202125/05/2021

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Jacinto Ferreira de Sá - 2021da Etec Jacinto Ferreira de Sá - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADRIANA DE ALMEIDA MELOTTEADRIANA DE ALMEIDA MELOTTE

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 projeto se propõe a auxiliar no aumento da quantidade deO projeto se propõe a auxiliar no aumento da quantidade de
aprovações, bem como dar suporte aos alunos e auxiliá-los nasaprovações, bem como dar suporte aos alunos e auxiliá-los nas
dificuldades no processo ensino aprendizagem e na adaptação aodificuldades no processo ensino aprendizagem e na adaptação ao
ambiente escolar. Auxiliar a Direção da escola, Coordenaçãoambiente escolar. Auxiliar a Direção da escola, Coordenação
Pedagógica, Coordenação de Curso e docentes nas atividadesPedagógica, Coordenação de Curso e docentes nas atividades
desenvolvidas ao longo do semestre/ano letivo, seja como apoiodesenvolvidas ao longo do semestre/ano letivo, seja como apoio
nas relações com os alunos e/ou responsáveis, como também nosnas relações com os alunos e/ou responsáveis, como também nos
projetos desenvolvidos. Para tanto, participarei das reuniões deprojetos desenvolvidos. Para tanto, participarei das reuniões de
planejamento, pedagógica e da equipe de gestão, conselhos deplanejamento, pedagógica e da equipe de gestão, conselhos de
classe intermediário e final, e em outras reuniões que ocorreremclasse intermediário e final, e em outras reuniões que ocorrerem
ao longo do período. Será desenvolvido ações que contribuamao longo do período. Será desenvolvido ações que contribuam
com o bem estar dos alunos que possam proporcionar maiorcom o bem estar dos alunos que possam proporcionar maior
desempenho e participação nas aulas, atuando na baixadesempenho e participação nas aulas, atuando na baixa
frequência. Além disto, o Projeto se propõe a desenvolver afrequência. Além disto, o Projeto se propõe a desenvolver a
construção de competências socioemocionais entre os alunosconstrução de competências socioemocionais entre os alunos
visando o aumento de 10% na taxa média de sucesso escolar dasvisando o aumento de 10% na taxa média de sucesso escolar das
turmas do período noturno, e também formar pessoas capazes deturmas do período noturno, e também formar pessoas capazes de
conviver e resolver as questões do dia a dia com criatividade,conviver e resolver as questões do dia a dia com criatividade,
enfrentando os problemas com resiliência e que saibam gerenciarenfrentando os problemas com resiliência e que saibam gerenciar
as emoções para transitar nas diversas áreas do conhecimento.as emoções para transitar nas diversas áreas do conhecimento.
Além disto, dar suporte aos coordenadores, alunos e responsáveisAlém disto, dar suporte aos coordenadores, alunos e responsáveis
durante as aulas remotas, resolvendo dificuldades de acesso edurante as aulas remotas, resolvendo dificuldades de acesso e
adaptação à plataforma Teams, acesso ao NSA, bem como envioadaptação à plataforma Teams, acesso ao NSA, bem como envio
de informações e orientaçães sobre o retorno ou não às aulasde informações e orientaçães sobre o retorno ou não às aulas
presenciais e demais informações pertinentes ao momento.presenciais e demais informações pertinentes ao momento.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
Jacinto Ferreira de Sá - 2021Jacinto Ferreira de Sá - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

HERMINIA RITA ROSALEMHERMINIA RITA ROSALEM
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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 Projeto da Coordenação Pedagógica de 2021 tem como foco osO Projeto da Coordenação Pedagógica de 2021 tem como foco os
recursos tecnológicos diferenciados das aulas práticas,recursos tecnológicos diferenciados das aulas práticas,
promovendo a recuperação das lacunas de aprendizagem dospromovendo a recuperação das lacunas de aprendizagem dos
cursos noturnos da Etec sede e das Classes Descentralizadas, quecursos noturnos da Etec sede e das Classes Descentralizadas, que
serão acompanhados sistematicamente. Pretende-se capacitar eserão acompanhados sistematicamente. Pretende-se capacitar e
incentivar os docentes para uso de recursos pedagógicosincentivar os docentes para uso de recursos pedagógicos
diferenciados (metodologias ativas, simuladores, simulaçõesdiferenciados (metodologias ativas, simuladores, simulações
realísticas, plataforma para organização de enquetes,realísticas, plataforma para organização de enquetes,
questionários e jogos etc.), seja internamente, pelo CPS ouquestionários e jogos etc.), seja internamente, pelo CPS ou
instituições parceiras, visando melhorar o desempenho das aulasinstituições parceiras, visando melhorar o desempenho das aulas
práticas, seja no ensino remoto ou presencial. O objetivo principalpráticas, seja no ensino remoto ou presencial. O objetivo principal
é aumentar em 10% o sucesso escolar em 2021 dos módulosé aumentar em 10% o sucesso escolar em 2021 dos módulos
noturnos acompanhados em relação ao ano anterior. Onoturnos acompanhados em relação ao ano anterior. O
embasamento para elaboração deste projeto foi extraído dosembasamento para elaboração deste projeto foi extraído dos
subsídios do projeto 2021 e do Memorando nº 044/2020subsídios do projeto 2021 e do Memorando nº 044/2020
Cetec/GSE/Geped para elaboração dos projetos de CP e OE, bancoCetec/GSE/Geped para elaboração dos projetos de CP e OE, banco
de dados da CETEC, atas de Conselho de Classe Finais, atas dede dados da CETEC, atas de Conselho de Classe Finais, atas de
reuniões com representantes discentes, e pesquisas comreuniões com representantes discentes, e pesquisas com
professores, que justificam o empenho do trabalho destaprofessores, que justificam o empenho do trabalho desta
coordenação, e também monitorar os demais cursos para evitarcoordenação, e também monitorar os demais cursos para evitar
cair o índice de sucesso escolar. Além de auxiliar suporte aoscair o índice de sucesso escolar. Além de auxiliar suporte aos
coordenadores de curso e docentes para as aulas remotas,coordenadores de curso e docentes para as aulas remotas,
resolvendo dificuldades de acesso e adaptação à plataformaresolvendo dificuldades de acesso e adaptação à plataforma
Teams, acesso ao NSA, elaboração dos POADs, bem como envioTeams, acesso ao NSA, elaboração dos POADs, bem como envio
de informações e orientações pertinentes durante o momento dede informações e orientações pertinentes durante o momento de
atividades não presenciais.atividades não presenciais.

DenominaçãoDenominação Coordenação do Ensino MédioCoordenação do Ensino Médio
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA HELOISA HELENA DIAS DA SILVAMARIA HELOISA HELENA DIAS DA SILVA

InícioInício 1900-02-08 00:00:001900-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
“PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO” Unidade: Etec Jacinto“PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO” Unidade: Etec Jacinto
Ferreira de Sá Curso: Ensino Médio e Ensino Médio com ItinerárioFerreira de Sá Curso: Ensino Médio e Ensino Médio com Itinerário
Formativo Módulo: 1º LCHS, 2º e 3º ano Professor responsável:Formativo Módulo: 1º LCHS, 2º e 3º ano Professor responsável:
Danielle Freitas e Maria Heloísa Helena Dias da Silva ObjetivosDanielle Freitas e Maria Heloísa Helena Dias da Silva Objetivos
Orientar professores e alunos quanto à correta utilização dasOrientar professores e alunos quanto à correta utilização das
ferramentas oferecidas pelo NSA e Plataforma de estudos TEAMS,ferramentas oferecidas pelo NSA e Plataforma de estudos TEAMS,
como forma de possibilitar um meio de comunicação direta comcomo forma de possibilitar um meio de comunicação direta com
professores, alunos e responsáveis. Maior integração dosprofessores, alunos e responsáveis. Maior integração dos
responsáveis com a comunidade escolar através de comunicaçãoresponsáveis com a comunidade escolar através de comunicação
via NSA. Diminuição de 50% das Progressões Parciais em relaçãovia NSA. Diminuição de 50% das Progressões Parciais em relação
ao ano anterior. Acompanhamento mensal da frequência dosao ano anterior. Acompanhamento mensal da frequência dos
alunos. • Justificativa O NSA oferece várias possibilidades quealunos. • Justificativa O NSA oferece várias possibilidades que
muitos professores e alunos desconhecem e que podemmuitos professores e alunos desconhecem e que podem
aproximar pais, alunos e professores, tornando a comunicaçãoaproximar pais, alunos e professores, tornando a comunicação
mais ágil. As Progressões Parciais podem e devem sermais ágil. As Progressões Parciais podem e devem ser
substituídas pela recuperação contínua, oportunidade que sesubstituídas pela recuperação contínua, oportunidade que se
mostra mais eficiente para uma aprendizagem efetiva. Muitasmostra mais eficiente para uma aprendizagem efetiva. Muitas
vezes os pais e/ou responsáveis não fazem o devidovezes os pais e/ou responsáveis não fazem o devido
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acompanhamento da assiduidade do aluno e isto retarda eacompanhamento da assiduidade do aluno e isto retarda e
prejudica a tomada de providências para sanar problemas queprejudica a tomada de providências para sanar problemas que
possam estar ocorrendo. Metodologia Professores e alunos serãopossam estar ocorrendo. Metodologia Professores e alunos serão
orientados ao longo do ano letivo. Os responsáveis serãoorientados ao longo do ano letivo. Os responsáveis serão
orientados principalmente durante as reuniões de pais e mestres.orientados principalmente durante as reuniões de pais e mestres.
Orientação aos professores quanto às atividades de recuperaçãoOrientação aos professores quanto às atividades de recuperação
contínua. Resultado esperado Aumentar a utilização do NSA peloscontínua. Resultado esperado Aumentar a utilização do NSA pelos
alunos e responsáveis. Diminuir o número de progressõesalunos e responsáveis. Diminuir o número de progressões
parciais. Equipe do projeto Danielle Freitas e Maria Heloísa Helenaparciais. Equipe do projeto Danielle Freitas e Maria Heloísa Helena
Dias da Silva Metas associadas ao PPG/PE da Etec Reduzir emDias da Silva Metas associadas ao PPG/PE da Etec Reduzir em
20% o número de Progressões Parciais em relação ao ano anterior20% o número de Progressões Parciais em relação ao ano anterior
aumentando a eficiência da recuperação contínua. Redução doaumentando a eficiência da recuperação contínua. Redução do
absenteísmo. Recursos necessários Sala de aula virtual eabsenteísmo. Recursos necessários Sala de aula virtual e
presencial. Recursos multimídia. Conexão com a internet.presencial. Recursos multimídia. Conexão com a internet.
Atividades Fevereiro – Reunião de Planejamento; Reunião daAtividades Fevereiro – Reunião de Planejamento; Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião Didático-Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião Didático-
Pedagógica Março - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Pedagógica Março - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo Abril - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo Abril - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Conselho de Classe Intermediário Maio - ReuniãoAdministrativo; Conselho de Classe Intermediário Maio - Reunião
da Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião deda Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião de
Pais Junho – Reunião Didático-Pedagógica; Reunião da DireçãoPais Junho – Reunião Didático-Pedagógica; Reunião da Direção
com Equipe Pedagógico-Administrativo Julho - Conselho de Classecom Equipe Pedagógico-Administrativo Julho - Conselho de Classe
Intermediário; Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Intermediário; Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Reunião de Planejamento; 27 Reunião Didático-Administrativo; Reunião de Planejamento; 27 Reunião Didático-
Pedagógica Agosto - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Pedagógica Agosto - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Reunião de Curso Setembro - Reunião da DireçãoAdministrativo; Reunião de Curso Setembro - Reunião da Direção
com Equipe Pedagógico-Administrativo Outubro - Reunião dacom Equipe Pedagógico-Administrativo Outubro - Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Conselho deDireção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Conselho de
Classe Intermediário; Reunião de Pais Novembro - Reunião daClasse Intermediário; Reunião de Pais Novembro - Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; ReuniãoDireção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião
Pedagógica Dezembro - Reunião da Direção com EquipePedagógica Dezembro - Reunião da Direção com Equipe
Pedagógico-Administrativo; Conselho de Classe Final; Reunião dePedagógico-Administrativo; Conselho de Classe Final; Reunião de
Planejamento Pareceres Coordenador Pedagógico: Diretor dePlanejamento Pareceres Coordenador Pedagógico: Diretor de
Escola Técnica: Ourinhos, 2021.Escola Técnica: Ourinhos, 2021.

DenominaçãoDenominação Laboratório de Currículo -Técnico emLaboratório de Currículo -Técnico em
Finanças - MTecFinanças - MTec

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JULIANA DE ARAUJO CUBAS DA SILVAJULIANA DE ARAUJO CUBAS DA SILVA

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
Trata-se de um projeto de elaboração e de atualização curricular,Trata-se de um projeto de elaboração e de atualização curricular,
para atender às exigências profissionais requeridas pelo mercadopara atender às exigências profissionais requeridas pelo mercado
de trabalho e, ao mesmo tempo, os princípios educacionais dade trabalho e, ao mesmo tempo, os princípios educacionais da
LDB e o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC. OLDB e o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC. O
currículo deverá difundir os valores fundamentais do interessecurrículo deverá difundir os valores fundamentais do interesse
social, dos direitos e deveres dos cidadãos, o respeito ao bemsocial, dos direitos e deveres dos cidadãos, o respeito ao bem
comum, à ordem democrática e preparando para o trabalho. Acomum, à ordem democrática e preparando para o trabalho. A
elaboração curricular dará atendimento ao proposto pelos dozeelaboração curricular dará atendimento ao proposto pelos doze
eixos tecnológicos, as denominações apresentadas pelo Catálogoeixos tecnológicos, as denominações apresentadas pelo Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos. Para dar atendimento àsNacional dos Cursos Técnicos. Para dar atendimento às
peculiaridades regionais, serão organizados currículos compeculiaridades regionais, serão organizados currículos com
diferentes linhas formativas. Serão organizados também os cursosdiferentes linhas formativas. Serão organizados também os cursos

                            75 / 79                            75 / 79



 

técnicos articulados ao ensino médio. A articulação é a novatécnicos articulados ao ensino médio. A articulação é a nova
forma de relacionamento entre a Educação Profissional e o Ensinoforma de relacionamento entre a Educação Profissional e o Ensino
Médio. A forma integrada será oferecida a quem já tenhaMédio. A forma integrada será oferecida a quem já tenha
concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado deconcluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de
modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nívelmodo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível
médio. O curso integrado deverá assegurar, simultaneamente, omédio. O curso integrado deverá assegurar, simultaneamente, o
cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geralcumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral
e as condições de preparação para o exercício de profissõese as condições de preparação para o exercício de profissões
técnicas. Fontes de consulta: Lei Federal 9394, de 20-12-1996 (etécnicas. Fontes de consulta: Lei Federal 9394, de 20-12-1996 (e
suas respectivas atualizações, com destaque para a Lei 13415, desuas respectivas atualizações, com destaque para a Lei 13415, de
16-2-2017), na Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014, na Resolução16-2-2017), na Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014, na Resolução
CNE/CEB 6, de 20-9-2012, na Resolução CNE/CEB 2, de 30-1-2012,CNE/CEB 6, de 20-9-2012, na Resolução CNE/CEB 2, de 30-1-2012,
na Resolução CNE/CEB 3, de 15-6-2010, na Resolução CNE/CEB 4,na Resolução CNE/CEB 3, de 15-6-2010, na Resolução CNE/CEB 4,
de 13-7-2010, Resolução CNE/CEB 3, de 21-11-2018, nade 13-7-2010, Resolução CNE/CEB 3, de 21-11-2018, na
Resolução SE 78, de 7-11-2008, no Decreto Federal 5154, deResolução SE 78, de 7-11-2008, no Decreto Federal 5154, de
23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014, no Parecer23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014, no Parecer
11, de 12-6-2008, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, na11, de 12-6-2008, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, na
Deliberação CEE 162/2018 e na Indicação CEE 169/2018Deliberação CEE 162/2018 e na Indicação CEE 169/2018
(alteradas pela Deliberação CEE 168/2019 e Indicação CEE(alteradas pela Deliberação CEE 168/2019 e Indicação CEE
177/2019); Ministério do Trabalho e do Emprego – Classificação177/2019); Ministério do Trabalho e do Emprego – Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO 2002; Pesquisa no Mercado deBrasileira de Ocupações – CBO 2002; Pesquisa no Mercado de
Trabalho; Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC – ediçãoTrabalho; Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC – edição
3 – 2016.3 – 2016.

DenominaçãoDenominação Coordenação de Área: Mecânica eCoordenação de Área: Mecânica e
EletromecânicaEletromecânica

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

FRANSBER SANTADEFRANSBER SANTADE

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2019-12-31 02:00:002019-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto está relacionado com as atividades da referidaO presente projeto está relacionado com as atividades da referida
coordenação de área de Mecânica e Eletromecânica, visandocoordenação de área de Mecânica e Eletromecânica, visando
incentivo ao empreendedorismo, empregabilidade, melhoria daincentivo ao empreendedorismo, empregabilidade, melhoria da
escola e também combate à evasão escolar, dentre outros.escola e também combate à evasão escolar, dentre outros.

DenominaçãoDenominação Coordenação de Curso Técnico emCoordenação de Curso Técnico em
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOSE AUGUSTO RODRIGUES MASSABKIJOSE AUGUSTO RODRIGUES MASSABKI

InícioInício 2021-01-01 00:00:002021-01-01 00:00:00
FimFim 2021-06-30 00:00:002021-06-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Segurança doProjeto de Coordenação de Curso Técnico em Segurança do
Trabalho. Este projeto tem objetivo de planejar e organizar asTrabalho. Este projeto tem objetivo de planejar e organizar as
atividades docentes e discentes do curso técnico em segurançaatividades docentes e discentes do curso técnico em segurança
do trabalho, a fim de proporcionar processo de ensino-do trabalho, a fim de proporcionar processo de ensino-
aprendizagem de qualidade, minimizar evasão escolar eaprendizagem de qualidade, minimizar evasão escolar e
promover a cultura de saúde e segurança no trabalho na unidadepromover a cultura de saúde e segurança no trabalho na unidade
escolar.escolar.

DenominaçãoDenominação Coordenação Classe Descentralizada deCoordenação Classe Descentralizada de
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Salto Grande Curso Técnico deSalto Grande Curso Técnico de
AdministraçãoAdministração

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

NICELIA DE MORAES VALENTIMNICELIA DE MORAES VALENTIM

InícioInício 2021-07-19 00:00:002021-07-19 00:00:00
FimFim 2021-12-22 00:00:002021-12-22 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto tem objetivo de coordenar o trabalho técnicoO projeto tem objetivo de coordenar o trabalho técnico
pedagógico da Classe Descentralizada do município de Saltopedagógico da Classe Descentralizada do município de Salto
Grande onde iniciará nova turma de Curso Técnico deGrande onde iniciará nova turma de Curso Técnico de
Administração. Consta do acolhimento da comunidade escolarAdministração. Consta do acolhimento da comunidade escolar
(professores, alunos e demais colaboradores) como intermediação(professores, alunos e demais colaboradores) como intermediação
e interlocução entre Etec-sede e classe descentralizada quanto àe interlocução entre Etec-sede e classe descentralizada quanto à
documentação, registros, arquivos, organização de eventos,documentação, registros, arquivos, organização de eventos,
acompanhamento, avaliação e replanejamento sempre queacompanhamento, avaliação e replanejamento sempre que
necessário para o bom desempenho escolar dos estudantes nanecessário para o bom desempenho escolar dos estudantes na
classe descentralizada-CD de Salto Grandeclasse descentralizada-CD de Salto Grande

DenominaçãoDenominação GEEaD - Mediação de Aprendizagem para osGEEaD - Mediação de Aprendizagem para os
Cursos Técnicos em Transações Imobiliárias,Cursos Técnicos em Transações Imobiliárias,
Modalidade On-lineModalidade On-line

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANTONIO FABIO GOMESANTONIO FABIO GOMES

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 00:00:00
FimFim 2021-06-30 00:00:002021-06-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Nos termos da Deliberação CEETEPS 15 /2015, constituemNos termos da Deliberação CEETEPS 15 /2015, constituem
atividades de Mediação de Aprendizagem aquelas realizadas poratividades de Mediação de Aprendizagem aquelas realizadas por
professores que atuam de forma síncrona e assíncrona, presencialprofessores que atuam de forma síncrona e assíncrona, presencial
ou a distância, e têm como competência o acompanhamentoou a distância, e têm como competência o acompanhamento
pedagógico dos estudantes, auxiliando-os na interação com ospedagógico dos estudantes, auxiliando-os na interação com os
materiais didáticos, objetivando fornecer elementos paramateriais didáticos, objetivando fornecer elementos para
transformar informação em conhecimento. O presente projeto detransformar informação em conhecimento. O presente projeto de
mediação refere-se à modalidade online, composto por xx Horasmediação refere-se à modalidade online, composto por xx Horas
Atividades Específicas semanais, distribuídas da seguinte forma eAtividades Específicas semanais, distribuídas da seguinte forma e
horários: ? Mediação a distância. Obs.: As atividades de mediaçãohorários: ? Mediação a distância. Obs.: As atividades de mediação
a distância serão realizadas na sua totalidade, por “teletrabalho”,a distância serão realizadas na sua totalidade, por “teletrabalho”,
conforme ciência da INSTRUÇÃO CONJUNTA CETEC – URH nº 02,conforme ciência da INSTRUÇÃO CONJUNTA CETEC – URH nº 02,
de 09 de junho de 2015.de 09 de junho de 2015.

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

LEANDRO MIGLIARILEANDRO MIGLIARI

InícioInício 2021-02-03 00:00:002021-02-03 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
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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.

DenominaçãoDenominação Coordenação do Ensino MédioCoordenação do Ensino Médio
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DANIELLE FREITASDANIELLE FREITAS

InícioInício 2021-02-08 00:00:002021-02-08 00:00:00
FimFim 2021-12-31 00:00:002021-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
“PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO” Unidade: Etec Jacinto“PROJETO DE COORDENAÇÃO DE CURSO” Unidade: Etec Jacinto
Ferreira de Sá Curso: Ensino Médio e Ensino Médio com ItinerárioFerreira de Sá Curso: Ensino Médio e Ensino Médio com Itinerário
Formativo Módulo: 1º LCHS, 2º e 3º ano Professor responsável:Formativo Módulo: 1º LCHS, 2º e 3º ano Professor responsável:
Danielle Freitas e Maria Heloísa Helena Dias da Silva ObjetivosDanielle Freitas e Maria Heloísa Helena Dias da Silva Objetivos
Orientar professores e alunos quanto à correta utilização dasOrientar professores e alunos quanto à correta utilização das
ferramentas oferecidas pelo NSA e Plataforma de estudos TEAMS,ferramentas oferecidas pelo NSA e Plataforma de estudos TEAMS,
como forma de possibilitar um meio de comunicação direta comcomo forma de possibilitar um meio de comunicação direta com
professores, alunos e responsáveis. Maior integração dosprofessores, alunos e responsáveis. Maior integração dos
responsáveis com a comunidade escolar através de comunicaçãoresponsáveis com a comunidade escolar através de comunicação
via NSA. Diminuição de 50% das Progressões Parciais em relaçãovia NSA. Diminuição de 50% das Progressões Parciais em relação
ao ano anterior. Acompanhamento mensal da frequência dosao ano anterior. Acompanhamento mensal da frequência dos
alunos. • Justificativa O NSA oferece várias possibilidades quealunos. • Justificativa O NSA oferece várias possibilidades que
muitos professores e alunos desconhecem e que podemmuitos professores e alunos desconhecem e que podem
aproximar pais, alunos e professores, tornando a comunicaçãoaproximar pais, alunos e professores, tornando a comunicação
mais ágil. As Progressões Parciais podem e devem sermais ágil. As Progressões Parciais podem e devem ser
substituídas pela recuperação contínua, oportunidade que sesubstituídas pela recuperação contínua, oportunidade que se
mostra mais eficiente para uma aprendizagem efetiva. Muitasmostra mais eficiente para uma aprendizagem efetiva. Muitas
vezes os pais e/ou responsáveis não fazem o devidovezes os pais e/ou responsáveis não fazem o devido
acompanhamento da assiduidade do aluno e isto retarda eacompanhamento da assiduidade do aluno e isto retarda e
prejudica a tomada de providências para sanar problemas queprejudica a tomada de providências para sanar problemas que
possam estar ocorrendo. Metodologia Professores e alunos serãopossam estar ocorrendo. Metodologia Professores e alunos serão
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orientados ao longo do ano letivo. Os responsáveis serãoorientados ao longo do ano letivo. Os responsáveis serão
orientados principalmente durante as reuniões de pais e mestres.orientados principalmente durante as reuniões de pais e mestres.
Orientação aos professores quanto às atividades de recuperaçãoOrientação aos professores quanto às atividades de recuperação
contínua. Resultado esperado Aumentar a utilização do NSA peloscontínua. Resultado esperado Aumentar a utilização do NSA pelos
alunos e responsáveis. Diminuir o número de progressõesalunos e responsáveis. Diminuir o número de progressões
parciais. Equipe do projeto Danielle Freitas e Maria Heloísa Helenaparciais. Equipe do projeto Danielle Freitas e Maria Heloísa Helena
Dias da Silva Metas associadas ao PPG/PE da Etec Reduzir emDias da Silva Metas associadas ao PPG/PE da Etec Reduzir em
20% o número de Progressões Parciais em relação ao ano anterior20% o número de Progressões Parciais em relação ao ano anterior
aumentando a eficiência da recuperação contínua. Redução doaumentando a eficiência da recuperação contínua. Redução do
absenteísmo. Recursos necessários Sala de aula virtual eabsenteísmo. Recursos necessários Sala de aula virtual e
presencial. Recursos multimídia. Conexão com a internet.presencial. Recursos multimídia. Conexão com a internet.
Atividades Fevereiro – Reunião de Planejamento; Reunião daAtividades Fevereiro – Reunião de Planejamento; Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião Didático-Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião Didático-
Pedagógica Março - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Pedagógica Março - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo Abril - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo Abril - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Conselho de Classe Intermediário Maio - ReuniãoAdministrativo; Conselho de Classe Intermediário Maio - Reunião
da Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião deda Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião de
Pais Junho – Reunião Didático-Pedagógica; Reunião da DireçãoPais Junho – Reunião Didático-Pedagógica; Reunião da Direção
com Equipe Pedagógico-Administrativo Julho - Conselho de Classecom Equipe Pedagógico-Administrativo Julho - Conselho de Classe
Intermediário; Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Intermediário; Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Reunião de Planejamento; 27 Reunião Didático-Administrativo; Reunião de Planejamento; 27 Reunião Didático-
Pedagógica Agosto - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-Pedagógica Agosto - Reunião da Direção com Equipe Pedagógico-
Administrativo; Reunião de Curso Setembro - Reunião da DireçãoAdministrativo; Reunião de Curso Setembro - Reunião da Direção
com Equipe Pedagógico-Administrativo Outubro - Reunião dacom Equipe Pedagógico-Administrativo Outubro - Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Conselho deDireção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Conselho de
Classe Intermediário; Reunião de Pais Novembro - Reunião daClasse Intermediário; Reunião de Pais Novembro - Reunião da
Direção com Equipe Pedagógico-Administrativo; ReuniãoDireção com Equipe Pedagógico-Administrativo; Reunião
Pedagógica Dezembro - Reunião da Direção com EquipePedagógica Dezembro - Reunião da Direção com Equipe
Pedagógico-Administrativo; Conselho de Classe Final; Reunião dePedagógico-Administrativo; Conselho de Classe Final; Reunião de
Planejamento Pareceres Coordenador Pedagógico: Diretor dePlanejamento Pareceres Coordenador Pedagógico: Diretor de
Escola Técnica: Ourinhos, julho de 2021.Escola Técnica: Ourinhos, julho de 2021.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação - ClasseProjeto de Coordenação - Classe
Descentralizada Fatec OurinhosDescentralizada Fatec Ourinhos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

VERA ADRIANA HUANG AZEVEDO HYPOLITOVERA ADRIANA HUANG AZEVEDO HYPOLITO

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 presente projeto está relacionado às atividades da coordenaçãoO presente projeto está relacionado às atividades da coordenação
de área do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnicode área do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico
em Desenvolvimento de Sistemas – modalidade AMS - Salaem Desenvolvimento de Sistemas – modalidade AMS - Sala
descentralizada Fatec Ourinhos, visando o desenvolvimento dedescentralizada Fatec Ourinhos, visando o desenvolvimento de
competências profissionais ligadas à ciência, tecnologia,competências profissionais ligadas à ciência, tecnologia,
engenharia e matemática, e preparar os estudantes para aengenharia e matemática, e preparar os estudantes para a
economia digital, combinando o conteúdo teórico da formaçãoeconomia digital, combinando o conteúdo teórico da formação
profissional com experiências práticas. Visa ainda, promoverprofissional com experiências práticas. Visa ainda, promover
competências socioemocionais, combate à evasão escolar,competências socioemocionais, combate à evasão escolar,
incentivar capacitação docente, buscar palestras e visitasincentivar capacitação docente, buscar palestras e visitas
técnicas, entre outros.técnicas, entre outros.
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