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1. INTRODUÇÃO 

A Etec de Praia Grande foi instalada a partir do interesse da gestão política do município 

de Praia Grande como extensão da Etec Adolpho Berezin de Mongaguá, e desde de maio de 2017 

vem realizando mudanças estratégias em seus diversos departamentos essas reestruturações 

dando-se porque até 2016 o funcionamento era em campus com gestão compartilhada com a Fatec 

de Praia Grande. Ainda entendemos este como um momento de transformação para a Unidade 

Escolar, especialmente decisivo na construção de sua identidade própria. 

Dentro desta descrição, podemos especificar: 

 

1.1 CONTEXTO 

• Região Metropolitana da Baixada Santista; 

• Município de Praia Grande; 

• Vontade política da Prefeitura Municipal de Praia Grande que conseguiu oferecer uma 

Escola Técnica para sua população e que hoje é um parceiro atuante; 

• O Centro Paula Souza de outro lado, representando o Governo do Estado de São Paulo, e 

a meta de ampliação do atendimento de alunos na Educação Profissional, investindo, 

criando, implantando e gerenciando esta ETEC; 

 

1.2 ATORES 

Diretor da Escola Técnica, designado para a função Pró-Tempore desde 04/05/2017; 

Servidores designados para as funções técnico pedagógicas:  

• Diretor de Serviços Acadêmicos 

• Diretor de Serviços Administrativos 

• Assistente Técnico Administrativo 

• Coordenador Pedagógica 

• Coordenadores de Classe Descentralizada 

• Coordenadores de Curso para as diversas Habilitações de Ensino Técnico Integrado 

ao Médio da Extensão e Sede e para as Habilitações Técnicas de Contabilidade; 

Farmácia, Informática; Informática para Internet; Logística e Transações Imobiliárias 

da Sede e as Habilitações Técnicas de Contabilidade e Informática para Internet da 

Classe Descentralizada; 

Servidores técnico administrativos, admitidos através de concurso público pelo Centro Paula 

Souza, e operacionais (vigilância e limpeza) por empresa terceirizada, contratada pelo Centro Paula 

Souza e Servidores admitidos para serviços administrativos e de merenda, pela Prefeitura 

Municipal de Praia Grande através de convênio com o Centro Paula Souza. 

Os servidores estão distribuídos da forma a seguir. 
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Sede: 

• 4 Servidores Administrativos na Secretaria Acadêmica 

• 2 Servidores Administrativos na Diretoria de Serviços 

• 1 Merendeira. 

• 1 Auxiliar de Cozinha. 

• 1 bibliotecária. 

• 03 Estagiários contratados pelo CIEE. 

Classe Descentralizada: 

• 3 Servidores Administrativos na Secretaria Acadêmica; 

• 1 Merendeira; 

• 2 Auxiliares de Cozinha. 

71 Professores que estão ministrando aulas no início de 2018, distribuídos da seguinte forma: 

48 professores indeterminados licenciados; 

10 professores indeterminados graduados; 

08 professores determinados licenciados; 

05 professores determinados graduados; 

01 Auxiliar docente. 

Em relação aos discentes temos: 

o 85% dos alunos das Habilitações Técnicas da Sede e Classe Descentralizada residem no 

Município de Praia Grande; 

o 97% dos alunos das Habilitações do ETIM da Sede e Classe Descentralizada residem no 

Município de Praia Grande; 

A Etec de Praia Grande está iniciando a reconstrução dos seus valores e de identidade, 

tendo como princípio desta reconstrução, o reconhecimento pela organização, acolhimento, 

inclusão e gestão democrática. 

A Unidade em seu momento atual de reimplantação entende que o Plano Plurianual de 

Gestão se constitui em um instrumento norteador das práticas escolares, que devem orientar uma 

escola pública e gratuita que busca ser democrática, demonstrando os resultados da reflexão 

coletiva apontam os objetivos, as metas, os projetos a serem desenvolvidos a curto e longo prazo. 

O Plano Plurianual de Gestão constituir-se-á no instrumento organizador das práticas da 

Escola, demonstrando os resultados da reflexão coletiva dos atores que nela atuam e que apontam 

os objetivos, as metas, os projetos a serem desenvolvidos a curto e longo prazo, planejando a 

intenção de fazer; permeando todas as práticas intencionalmente planejadas encontram-se os 

princípios e valores que devem nortear uma escola pública e gratuita que busca ser democrática. 
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Figura 1 – Reunião Pedagógica On-line para Avaliação do Ano Letivo de 2017 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYQeUpI3XOuvMEScsM8RF34PK-

eXmBjre73UQxXpGUgy_yQ/viewform 
 

Figura 2 – Reunião Pedagógica para Planejamento 
Fonte: Elaborador pelo Autor, 2018. 
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1.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO DO PPG 2018 - 2022 

 

Data/Período Atividades Participantes Resultados/Dificuldades 

02 a 
19/12/2017 

Reunião Pedagógica on-line para avaliação do ano letivo  
através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYQeUpI3XOuvMEScsM8RF34PK-
eXmBjre73UQxXpGUgy_yQ/viewform  

Professores da sede e 
extensão 

Com a utilização da 
ferramenta Google Forms 
obtivemos rapidamente a 
tabulação dos dados para 
análise. 
A principal dificuldade foi 
obter um número 
significativo de respostas 
por parte dos docentes  

29/01/2018 Reunião da Equipe Gestora Diretor de Escola 
Diretores de Serviços 
Acadêmico e Administrativo 
ATA 
Coordenador de Classe 
Descentralizada 
Coordenador Pedagógico 

Alinhamento das ações 
para inicio do ano letivo de 
2018 na sede e extensão. 

30/01/2018 Reunião – a convite – com os Coordenadores de Curso 
-Reflexão da equipe de coordenação com base nas orientações 
da Supervisão Escolar do Centro Paula Souza; 
-Levantamento de todos os indicadores do curso coletados no 
ano de 2017 

Diretor de Escola 
Coordenador Pedagógico 
Coordenadores de Curso 
das Habilitações do ETIM 
Sede e Extensão 
Coordenadores de Curso 
das Habilitações Modulares 

- Apresentação da Pauta da 
reunião de planejamento 
para discussão com a 
equipe gestora; 
- Material contendo itens a 
ser desenvolvido pela 
coordenação de curso na 
reunião de planejamento; 
- Orientação para que cada 
coordenador acrescente 
outros indicadores e 
estudos de interesse da 
área. 

05/02/2018 Diretor, Diretor de Serviços/Administrativo, Coordenador 
Pedagógico, ATA, Coordenadores de Curso, Professores, 
Representantes do Segmentos dos Funcionários 

Reunião de Planejamento 
Apresentação pela direção 
com discussão: 

Apresentação com clareza, 
discussão e resposta aos 
questionamentos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYQeUpI3XOuvMEScsM8RF34PK-eXmBjre73UQxXpGUgy_yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYQeUpI3XOuvMEScsM8RF34PK-eXmBjre73UQxXpGUgy_yQ/viewform
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MOMENTO 1 
Prestando contas, temas 
importantes, decisões 
Calendário Escolar; 
Detalhamento mês a mês 
das ações de Planejamento, 
Reuniões Pedagógicas, 
Capacitações, Eventos com 
Alunos e Comunidade, 
Conselhos de Classe, 
Atribuição de aulas, 
Apresentação de TCC; 
-> Rotinas da Escola; 
* Visita Técnica: 
* Capacitações; 
* Ausência de Professores - 
Capacitações; 
* Reserva antecipada de 
ambientes e equipamentos; 
* Orientações da Escola; 
* Plano de Trabalho Docente; 
* Trabalho de Conclusão de 
Curso. 
MOMENTO 2 
Análise dos Indicadores para 
Construção do PPG (SAI, 
Observatório Escolar, 
Evolução da Demanda 
Geral). 
Oficina para Análise FOFA 

Houve participação 
expressiva e coerente dos 
docentes. 

06/02/2018 Coordenador Pedagógico, Coordenador de Curso e Docentes 
com aulas atribuídas em PTCC/DTCC/PDTCC 

Reunião para Planejamento 
do TCC no ano de 2018, com 
apresentação do manual e 
TCC combinados internos 
para o desenvolvimento 

Houve participação 
coerente dos docentes 
presentes, porém como o 
calendário de reuniões das 
diversas unidades estavam 
semelhantes muitos 
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docentes não poderão 
comparecer. 

06/02/2018 Diretor, Diretor de Serviços Acadêmicos, Coordenador 
Pedagógico, ATA, Coordenadores de Curso e Professores 

Capacitação Docente para 
Registros Escolares no NSA 

Houve participação 
expressiva e coerente dos 
docentes. 

07/02/2018 Docentes das Habilitações do ETIM e Modulares Sede e 
Extensão 

PLANEJAMENTO POR 
CURSO 
a) Análise dos Indicadores 
por 
Habilitação/Período: 
* Evolução da demanda do 
Vestibulinho no curso; 
* Banco de dados do 
Vestibulinho; 
* Perdas por turma (1º ao 3º 
módulo/ano). 
b) Construção do Projeto do 
Curso 

Houve participação 
expressiva e coerente dos 
docentes. 

08 e 
09/02/2018 

Coordenador Pedagógico e Docentes das Habilitações do ETIM 
e Modulares Sede e Extensão 

Reunião Pedagógica para 
Construção do Plano de 
Trabalho Docente 

Houve participação 
expressiva dos docentes. 
Professores unidos na 
construção auxiliando um 
aos outros. 
Devido a atribuição em 
fevereiro de 2018 
houveram atrasos nos 
vínculos dos docentes no 
NSA e a construção do PTD 
aconteceu de forma mais 
demorada. 

 

Calendário Escolar disponível no link a seguir https://www.etecpg.com.br/calendario-escolar 
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2. PARTICIPANTES 

 

Conselho de Escola 

Nome Segmento que Representa Etapas do Processo 
Levantamento 

das Informações 
Análise de 

Indicadores 
Definição de 
Prioridades 

Definição de 
Metas e Projetos 

Fernando José Pereira Diretor de Escola - Presidente X X X X 

Jefferson Santos Andrade Representantes das Diretorias e 
Relações Institucionais 

X X X X 

Rafael Costa de Moura Representante dos Professores - 
Sede 

 X X  

Nilton Almeida Representante dos Professores - 
Extensão 

 X X  

Dolores Regina Mesquita 
Cassimiro 

Representante dos Servidores 
Técnico Administrativo 

X X X X 

Fábio de Souza Leite Representante dos Pais de Alunos 
da Sede  

 X X  

Silvio Cescon Filho Representante dos Pais de Alunos 
da Extensão 

 X 
 

X  

Luiz Carlos Prado Pereira Representante dos Alunos   X X  

Willian Claudio Gomes Junior Representantes das Instituições 
Auxiliares (APM) 

 X X  

Adelino Augusto de Andrade 
Junior 

Representante de Órgão  de 
Classe (CRECI) 

 X X  

Sillys Flávia Paes Bezerra Aluno Egresso Atuante na sua 
Área de Formação – Técnico em 
Logística 

 X X  

Francisco Tadeu da Costa Representante do Poder Público 
Municipal – Subsecretaria de 
Assuntos para a Juventude 

 X X  

Miriam Aparecida Sanches 
Ribeiro 

Representante dos Empresários, 
Vinculados a um dos Cursos – 
Setor Varejista do Município 

 X X  

Outros Colaboradores 
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Nome Segmento que Representa Etapas do Processo 
Levantamento 

das Informações 
Análise de 

Indicadores 
Definição de 
Prioridades 

Análise de 
Indicadores 

Ellen Maria Neves Carricondo Diretor de Serviços Acadêmicos X X X X 

Isabel Cristina Gomes Rocha Diretor de Serviços 
Administrativos 

X X X X 

Cibele Schmidtke Silva Coordenador Pedagógico X X X X 

Fernando Carrazedo Feijó Coordenador de Extensão X X X X 

Eulaliane Aparecida Gonçalves Coordenador de Extensão X X X X 

Eliana Josefa da Silva Coordenador de Curso – Técnico 
em Contabilidade – Sede e 
Extensão 

X X X X 

Thiago de Freitas Coordenador de Curso – Técnico 
em Farmácia 
Coordenador de Curso – ETIM 
Sede 

X X X X 

Renata Florence dos Santos Coordenador de Curso – Técnico 
em Informática para Internet – 
Sede  

X X X X 

Marcelo Viana de Oliveira Junior Coordenador de Curso – Técnico 
em Informática  

X X X X 

Wilian Claúdio Gomes Junior Coordenador de Curso – Técnico 
em Logística 

X X X X 

Diego Gonçalves de Jesus Coordenador de Curso – Técnico 
em Transações Imobiliárias 

X X X X 

Lucian Costa de Oliveira Leandro Coordenador de Curso – ETIM 
Extensão 

X X X X 

Alessandro Wingerter da Silva Coordenador de Curso – Técnico 
em Informática para Internet – 
Extensão 

X X X X 

Sergiana dos Passos Ramos Coordenador de Laboratório de 
Farmácia, Microbiologia e 
Química 

X X X X 

Alexandre Marchiori de Almeida Coordenador de Laboratório de 
Informática 

X X X X 

Eduardo Florence Auxiliar Docente - Informática X X X X 
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Ivana Patrycia Fernandes Representante dos Docentes de 
Farmácia 

 X X  

Leonardo Sitibaldi Moraes Representante dos Docentes de 
Contabilidade 

 X X  

Rafael Costa de Moura Representante dos Docentes de 
Informática e Informática para 
Internet 

 X X  

Rafael Martins Gomes Representante dos Docentes de 
Logística 

 X X  

Sueli Medeiros Nani Representante dos Docentes de 
Transações Imobiliárias 

 X X  

Diogo Rodrigues Araújo Representante dos Docentes do 
ETIM da Extensão 

 X X  

Patricia Pinheiro Cavalcanti 
Geampaulo 

Representante dos Docentes do 
ETIM da Sede 

 X X  

Antonio Fábio Ferreira dos Santos Representante dos Servidores 
Administrativos da Secretária 

 X X  

Ieda Maria Jardim Prado Ferro Representante dos Servidores 
Administrativos da Diretoria de 
Serviços 

 X X  

Maira de Lucca Scotti Representante dos Servidores da 
Biblioteca 

 X X  
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3. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Etec de Praia Grande iniciou suas atividades em março de 2003, como extensão da 

Escola Técnica Estadual “Adolpho Berezin”, oferecendo 120 vagas para a comunidade residente 

em Praia Grande e Região nas Habilitações Técnicas de Informática e Logística nos períodos da 

Manhã e noturno. 

A Unidade desde a sua implantação teve uma gestão compartilhada com a FATEC de Praia 

Grande o que trouxe inúmeras oportunidades no decorrer dos anos, porém inibiu a construção da 

sua própria identidade, visto a incongruência entre os objetivos de cada modalidade de ensino, 

quanto a sua identidade e o valor de pertencimento em docentes e discentes. 

No ano de 2017 a Unidade mudou-se para um novo prédio com diversos desafios 

administrativos, pedagógicos e de infraestrutura, o que permite dizer que a escola passa a ser 

reimplantada após 14 anos de sua implantação original. 

Paralelo a Unidade, funciona a Extensão, com aproximadamente 7KM de distância da Sede 

e com um universo proporcionalmente igual em número de alunos, professores e horários de 

funcionamento, o que traz um desafio de gerenciar dois espaços neste processo. 

 

 

Figura 3 – Trajetória da Etec de Praia Grande 
Fonte: Elaborador pelo Autor, 2018. 

 

Esta reimplantação busca em seu projeto político pedagógico, que é a identidade da 

escola, trabalhar com valores sendo eles: 

• Aceitação do outro; 

• Dizer a verdade; 

• Responsabilidade; 

• Pertencimento; 

• Solidariedade; 
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• Tolerância; 

• Cooperação. 

Desses valores, aquele que pretendemos seja a MARCA DA ESCOLA nesta nova fase é 

o PERTENCIMENTO. 

Há uma intencionalidade da escola que encontra um ambiente facilitador e que será 

aproveitado: 

• O espaço físico da escola é excelente e propiciando que haja bastante espaços para 

metodologias diferenciadas para aprendizagem; 

• Os equipamentos, materiais, livros estão sendo adquiridos pela Escola e pelo Centro Paula 

Souza através de pregões, de forma  gradativa; esse fato faz com que a Coordenação dos 

Cursos e professores se mobilizassem para que as aulas acontecessem de forma 

satisfatória e que haja para os alunos o menor prejuízo possível; esse ato exigiu das pessoas 

tolerância, comprometimento, criatividade, boa vontade, bom desempenho profissional; 

ainda, os alunos se espelharam na atitude proativa dos seus professores e têm colaborado 

enormemente. 

Atualmente oferecemos a comunidade Praiagrandense e região seis habilitações 

modulares e seis habilitações do ETIM, entre Sede e extensão sendo elas: 

• Sede: Período da Manhã: Contabilidade, Farmácia, Informática para Internet, para o 

período noturno: Farmácia, Informática, Logística, Transações Imobiliárias além das 

habilitações do ETIM de Logística e Química em período integral; 

• Extensão: Habilitações do ETIM, em período integral de Administração, Informática para 

Internet, Marketing e Segurança do Trabalho, no período noturno a extensão oferece os 

cursos modulares de Contabilidade e Informática para Internet. 
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Figura 4 – Aulas Práticas e Projetos Realizados na Etec de Praia Grande – Curso Técnicos 
Fonte: Elaborador pelo Autor, 2018. 

 

 
Figura 5 – Aulas Práticas e Projetos Realizados na Etec de Praia Grande – Habilitações do ETIM 

Fonte: Elaborador pelo Autor, 2018. 
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3.2 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS A SEREM TRABALHADOS PELA UNIDADE ESCOLAR. 

A fim de trabalhar com os valores descritos acima a Etec de Praia Grande entende que é 

necessário a garantia de práticas pedagógicas que viabilizem o trabalho pedagógico e 

administrativos, garantindo assim que a escola cumpra seu papel para com a sociedade que está 

inserida. 

Para que os princípios pedagógicos sejam atendidos algumas práticas precisam ser claras 

e realizadas pela comunidade escolar sendo essas práticas: 

• Igualdade; 

• Qualidade; 

• Gestão Democrática; 

• Valorização da prática docente; 

As intencionalidades da Etec de Praia Grande para viabilizar a prática dos princípios 

pedagógicos são: 

 

3.2.1 Igualdade 

Conforme os princípios da Educação Nacional devem ser oferecidos a todo cidadão 

IGUALDADE de condições para ACESSO e PERMANÊNCIA na escola. Como a Etec de Praia 

Grande pretende garantir o acesso e a permanência do aluno. 

Acesso 

Ações Descrição 

Vestibulinho – Sistema 
de Pontuação Acrescida. 

No Vestibulinho para ingresso nas Escolas Técnicas o 
“Sistema de Pontuação Acrescida” concede bônus 
de 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a alunos 
oriundos da rede pública o que significa preocupação 
com a inclusão social e permitir o acesso às Escolas 
Técnicas de uma parcela da população menos 
favorecida economicamente.  

Acessibilidade Existe uma preocupação institucional no Centro Paula Souza para 
garantir a acessibilidade nos prédios que funcionam as Escolas 
Técnicas. 
Para a Etec de Praia Grande e sua Classe Descentralizada ambos 
os prédios contam com elevador e sinalizações adequadas a 
diversas deficiências, garantindo a inclusão e a permanência do 
aluno na escola. 

Permanência 

Valores Conforme descrição dos VALORES a serem praticados na escola, a 
ETEC de Praia Grande possuí pretende criar facilitadores para se 
garantir a boa convivência, respeito, valorização das diferenças 
através de um canal de comunicação aberto entre alunos, 
professores, coordenadores e direção; Informar e ouvir o aluno, 
dar respostas às reivindicações, dar importância aos 
indicadores de manifestação dos alunos. 
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Trabalhando com 
Indicadores 

Absenteísmo 
Trabalhar com os indicadores de frequência/ausência 
dos alunos levantados pela Secretaria Acadêmica, 
como medida preventiva para evitar a evasão dos alunos;   
Diagnosticar as causas e interferir nas soluções. 
Apresentar à Coordenação de Curso e Pedagógica os motivos de 
ordem pedagógica para que seja feito um trabalho 
com todos os professores. 

SAI – Sistema de Avaliação Institucional 
Os resultados obtidos no WebSai 2017 foram: 
- PROCESSO: 66,08 
- RESULTADO: 66,64 
A Etec de Praia Grande compreende a importância de entender as 
expectativas dos discentes quanto ao curso a e escola como um todo. 
O Sistema de Avaliação Institucional apresenta indicadores que 
trabalham com os indicadores de manifestação dos alunos que 
comumente aparecem nos resultados e dizem 
respeito ao item desempenho pedagógico e que 
podem interferir no abandono do curso, sendo os principais 
indicadores: 
 A) Dificuldade dos alunos com os componentes 
curriculares, tendo como motivo: 
➢ Faltou clareza na exposição dos professores; 
➢ Faltou preparo das aulas; 
➢ Não há relação entre o que é ensinado e o 

mundo atual/prática profissional; Faltou motivação do professor; 
➢ O que o professor “cobra” não coincide com o que foi ensinado; 
➢ Exige muito trabalho extraclasse; 
➢ Exige muito tempo de estudo. 
B) Com indicadores de benefício, satisfação com a 
escola e os cursos onde há discrepância entre os 
resultados dos alunos (menores) e professores 
(maiores) em relação às mesmas questões. 
C) Com indicadores de infraestrutura e gestão da 
ETEC, manifestação de alunos e professores: 
➢ Ambientes:  Salas de aula, laboratórios, 

oficinas, banheiros, áreas livres; 
➢ Equipamentos; 
➢ Biblioteca; 
➢ Atendimento pela Direção/Secretaria 

Acadêmica/Diretoria de Serviços; 
➢ Informações e garantia de direitos; 
➢ Relacionamento interpessoal; 
➢ Comunicação: agilidade e eficiência; 
➢ Organização e funcionamento da escola. 
 

APM – Associação de Pais 
de Mestres 

Organizar e manter organizada a Associação de Pais e Mestres, 
permite criar ações de “socorro” a alunos que 
algumas situações de evasão ocorrem por 
problemas de ordem financeira de alunos que ficam 
desempregados e têm dificuldades de manter o valor 
do transporte  e  para  socorrer  essas  situações  a 
A.P.M. – Associação de Pais e Mestres, dentro de 
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suas  possibilidades,  temporariamente  subsidia  a 
cota, mensal de passe escolar do aluno até que ele se ajuste. 

Parcerias A Celebração de parcerias que resultam em ofertas 
de estágio e emprego para os alunos é um caminho 
para garantir a permanência do aluno no curso. 

Avaliação e Recuperação A avaliação privilegia os critérios qualitativos, 
garantindo o desenvolvimento de competências 
associadas ao mundo do trabalho. 
A observação da prática docente permite concluir sobre os 
instrumentos de avaliação: 

➢ O instrumento avaliação teórica/prática se repete em 
todas as habilitações da unidade escolar, 
demonstrando que é necessária reflexão neste 
sentindo para que os docentes diversifiquem mais os 
seus instrumentos de avaliação; 

➢ O instrumento estudo de caso aparece 
com mais frequência nas habilitações técnicas, pois 
este instrumento possibilita a associação com as 
práticas do mundo do trabalho; 

➢ Alguns cursos começam a inovar com propostas, 
ainda tímidas de interdisciplinaridade; 

➢ Para as Habilitações do ETIM é destacado as ações 
interdisciplinar que promovem feiras e eventos que simulam o 
mundo do trabalho; 

➢ A unidade passa a ter a preocupação de trabalhar a 
constantemente a recuperação e sua importância no 
processo de construção do conhecimento. Investindo 
em capacitações em diversos espaços de reuniões. 
Cada docente adota suas estratégias e instrumentos 
de acordo com o perfil do aluno/turma novamente de acordo 
com a observação da prática docente, 
a maioria dos docentes utiliza a observação direta, 
estudos de caso e avaliação 
teórica como instrumentos que evidenciam o 
processo de recuperação. 

➢ A partir do ano de 2018 projetos como Grupo de estudos 
passarão a ser desenvolvidos na Sede e na extensão, como 
estratégia para o sucesso escolar, estes grupos tem duração 
de 1 hora e vem acontecendo da seguinte forma: 

o Sede – projeto piloto com o curso em implantação de 
informática para internet, sendo este grupo orientado 
pela Coordenação de Curso que realiza revisões das 
Bases Tecnológicas apontadas pelos docentes; 

o Extensão – Orientado por alunos que auxiliam os 
colegas com suas dificuldades. 

 

3.2.2 Qualidade 

A Etec de Praia Grande, compreende que quando se trata de qualidade é preciso criar 

estratégias para que a qualidade seja para TODOS, ou seja, a qualidade deve estar na escola como 

um TODO. 
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A comunidade escolar, participando da sociedade que tem e o cidadão que quer formar, 

atuante e ocupando seu espaço nessa sociedade, articularão meios e fins para atingir seu objetivo, 

tendo como ações para garantir a qualidade na escola as citadas a seguir: 

Ações Descrição 

Trabalhando com Indicadores Utilizar os resultados das práticas evidenciadas no 
Observatório Escolar e no SAI como instrumento de 
reflexão na busca contínua da qualidade. 

Ocupar os Espaços Privilegiados de 
Comunicação 
 

Espaços privilegiados para trabalhar com a questão da 
qualidade são as reuniões: 
➢ Da CETEC com as ETECS; 
➢ Do diretor da ETEC com a sua equipe técnica – 

pedagógica e professores; 
➢ Dos coordenadores de curso com seus professores; 
➢ Da Coordenação Pedagógica com os 

coordenadores de curso 
➢ Do diretor com os seus coordenadores de curso 

com todas as classes e/ou alunos 
representantes de classe; 

➢ Da direção e/ou Coordenadores de curso com 
os pais e comunidade. 

Capacitações A capacitação de professores e a troca de experiência 
são determinantes na melhoria da qualidade da Escola.  
As capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza 
devem ser aproveitadas pelos professores. 

Democratização da Informação A democratização da informação é ferramenta estratégica 
para a promoção da qualidade, a criação e manutenção do 
site da unidade permitem a ampla divulgação da Etec de 
Praia Grande para a comunidade extraescolar e escolar. 

 
  

Figura 6 – Site da Etec de Praia Grande  
Fonte: www.etecpg.com.br 

 

 

3.2.3 Gestão Democrática 

Entendemos por que o significado de gestão democrática é a possibilidade de o maior 

número de pessoas terem acesso e participação a todos os processos que ocorre na escola, a 

opção pela gestão democrática da escola implica em repensar a estrutura de poder da escola. 
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Conforme artigo 3º do Regimento Comum das ETECS do CEETEPS. ”Os princípios de 

gestão democrática nortearão a gestão da U.E., valorizando as relações baseadas no diálogo, no 

consenso, tendo como práticas a participação, a discussão coletiva e a autonomia”. 

As ações que serão adotadas pela Etec de Praia Grande para trabalhar a Gestão 

Democrática são: 

Na Escola como um Todo 

Ações Descrição 

Comunicação Organizar um sistema de comunicação eficiente e 
permanente para que toda comunidade participe das 
ações da Escola divulgando em painéis nas salas de aula, 
pátio, sala dos professores, e-mail e e-mail institucional. 

Site da Etec Reestruturar o site da escola, elegendo o mesmo como 
ferramenta de comunicação institucional e do cotidiano da 
Etec de Praia Grande. 

Ouvir as Pessoas Entendemos a que a 
cultura de “OUVIR AS PESSOAS” promove a ruptura 
com a estrutura do poder onde a direção decide e as 
coisas acontecem. Essa prática será valorizada nas 
reuniões de alunos com a coordenação de curso e direção, 
nas reuniões com os representantes de 
classe, na caixa de críticas e sugestões, no espaço 
de comunicação com o site da escola. 

Órgãos Deliberativos  Constituir, organizar e manter o funcionamento dos órgãos  
Deliberativos  e Consultivos que auxiliam o trabalho da 
Escola:  A.P.M.  –  Associação  de  Pais  e  Mestres, 
Conselho  de  Escola,  Conselho  de  Classe,  cujas 
atribuições e plano de trabalho integram este Plano 
Plurianual de Gestão. 

Prestação de Contas Prestação de contas de todos os recursos financeiros 
e bens patrimoniais recebidos pela escola.  

Na sala de aula 

Regimento Comum das Etec’s do 
Centro Paula Souza  

Através  do  processo  de  comunicação  eficiente 
divulgar e realizar um trabalho com os alunos sobre o 
Regimento Escolar, capítulo que trata dos Direitos, 
Deveres e do Regime Disciplinar do Corpo Discente. 

Formação de Docentes Capacitação  dos  professores  utilizando-se  os 
espaços das reuniões de Curso, Pedagógicas, essas 
capacitações irão privilegiar os assuntos: 
Metodologia Diferenciada 
A utilização 
das metodologias diferenciadas na sala de  aula 
levando em consideração as preferências e estilos de 
aprendizagem  dos  alunos,  não  pautando  as  aulas 
exclusivamente nas preferências de aprendizagem do 
professor. Criar um ambiente de aprendizagem onde 
haja diálogo entre o professor e o aluno sobre como 
aprendem,  conversem  e  reflitam  sobre  suas 
preferências, fatores dificultadores e facilitadores de 
aprendizagem. 
Instrumento de Avaliação Diversificado 
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Escolha  e  utilização  de  instrumentos  diversificados 
de  avaliação  e  recuperação  dos  alunos,  com 
estabelecimento  de  critérios  e  evidências  de 
desempenho que sejam do conhecimento dos alunos 
e com eles discutidos. 
Auto Avaliação 
Implementar  a  utilização  pelos  professores  do 
instrumento  de  auto avaliação  com  os  seus  alunos, 
como  uma  forma  de  reflexão  e  participação  no 
processo de aprendizagem percorrido pelo aluno. 

 

3.2.4 Valorização da Prática Docente 

Entendemos que a satisfação pessoal e profissional do professor é fator primordial para 

que escola seja um sucesso e para que isso aconteça algumas questões devem ser elencadas: a 

remuneração dos professores, a progressão funcional, a educação continuada, as condições de 

trabalho. O encaminhamento e solução dessas questões muitas vezes não estão nas mãos do 

gestor da escola, do Diretor, e sim dos órgãos centrais do sistema, mas cabe a esse gestor apontar 

as necessidades. 

As ações que a unidade pretende realizar afim de garantir a valorização dos docentes são: 

Ações Descrição 

Plano de Carreira e Benefícios  Sempre dar ampla ciência aos docentes dos processos 
referentes ao plano de carreira e benefícios. 

Formação Docente Incentivar os docentes a participarem das capacitações do 
programa de capacitações do Centro Paula Souza; 
Buscar parcerias com instituições para promoção de 
especializações e extensão aos docentes; 
Promover capacitações aos docentes, através de 
levantamento de necessidades e com parcerias. 

Recursos Físicos e Materiais Promover ações que possam garantir a infraestrutura 
técnica e pedagógica adequada para desenvolvimento das 
aulas teóricos e práticas; 
Rotinas de organização dos espaços da escola (salas de 
aula, laboratórios, oficinas e etc.) 

Sala dos Professores Criar um ambiente acolhedor e prático que possibilite ao 
docente o descanso entre turno; 
Em paralelo ser um espaço que permita o docente realizar 
o trabalho de práticas docentes.  

 

3.3 PRÁTICAS DA GESTÃO ESCOLAR 

Para garantir que o aluno da Etec de Praia Grande tenha êxito quanto a sua formação 

profissional e cidadã cabe a escola adotar práticas que viabilizem este êxito: 

Como já descrito a Etec de Praia Grande e sua extensão passam por um processo de 

reimplantação e para isso uma nova construção de práticas que viabilizem seu processo, dentro 

destas práticas estão: 
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3.3.1 Estágio Supervisionado 

O estágio permite a inserção do aluno no mundo do trabalho, colocando em prática o 

aprendizado da escola e uma estratégia para a permanência do aluno na escola. 

Os alunos que buscam e conseguem essa inserção têm a oportunidade de se educar no 

ambiente de trabalho, de desenvolver competências próprias de sua atividade profissional sob a 

supervisão de profissionais com maior experiência; Muitas vezes o estágio ganhará o espaço de 

primeira relação em ambiente de trabalho onde serão desenvolvidas práticas sociais de importância 

no mundo moderno: aprender a conviver, cumprir prazos e horários, sentido de hierarquia, 

responsabilidade, trabalhar com outras pessoas, cooperar, as regras de conduta, cordialidade, 

solidariedade, para a atividade.  

Para esta nova fase a Etec de Praia Grande tem os seguintes propósitos: 

• Fortalecimento das relações institucionais da unidade para a criação e manutenção de 

parcerias para a promoção de vagas de estágio a serem ofertadas aos alunos da Etec de 

Praia Grande; 

• Normatização dos processos de registros e acompanhamento de alunos 

estagiários, com a construção do manual do aluno, organização dos documentos  e a 

disponibilização em endereço eletrônico. 

 

Figura 7 – Site da Etec de Praia Grande Documentos Relacionados a Estágio 
Fonte: https://www.etecpg.com.br/estagio-e-voluntariado 
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Figura 8 – Manual de Estágio da Etec de Praia Grande 
Fonte: https://www.etecpg.com.br/estagio-e-voluntariado 

 

3.3.2 Voluntariado 

Etec de Praia Grande, buscará continuamente construir espaços de atuação, incentivando 

a prática de ações voluntarias. 

O ponto de partida será a criação do Manual de Estágio e Voluntariado e seus respectivos 

planos de voluntariado com a participação dos coordenadores de laboratório e oficinas. 

O serviço voluntário realizado pelos alunos será realizado como uma ferramenta para 

aproximação do aluno com o mundo do trabalho e nas ações do desenvolvimento do ser cidadão. 

Dessa forma, a ação de voluntariado continua e será desenvolvida: 

• ETIM  Projetos de Cidadania e Sociais de acordo com a área de formação; 

• Ensino Técnico: Grupos de Estudo, Palestras, minicursos e cursos de acordo com as 

habilitações oferecidas pela Unidade Escolar. 

 

3.3.3 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

Apresentação das Normas Gerais do Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Paula Souza 

CAPÍTULO I – Conceituação e Objetivos 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC constitui-se numa atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida 

mediante orientação, controle e avaliação docente, cuja exigência é requisito essencial e obrigatório 

para obtenção do diploma de técnico. 

§1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam os 

componentes curriculares com as experiências cotidianas, dentro e fora da escola, possibilitando o 

aprimoramento de competências e habilidades do aluno relacionadas à atividade profissional a que 

se refere.  

§2º - A apresentação escrita do trabalho é obrigatória para todas as habilitações e deverá prezar 

pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, com referencial teórico adequado. 
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§3º  - Conforme a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada Habilitação Profissional 

definirá, por meio de regulamento específico, os produtos que poderão compor o TCC, quais sejam: 

1) Protótipo com Manual Técnico; 

2) Maquete com Memorial Descritivo; 

3) Outros. 

§4º - Preferencialmente, o TCC deverá ser elaborado e desenvolvido em equipe. 

§5º - O processo de elaboração do TCC terá inicio no 2º módulo, devendo ser concluído no final do 

3º módulo. Para os cursos com 4 módulos, o TCC terá início no 3º módulo, devendo ser concluído 

no 4º módulo. 

Art. 2º - São objetivos do TCC: 

I. Contextualizar os currículos; 

II. Promover a efetiva interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho; 

III. Promover a interação da teoria e da prática do trabalho e da educação; 

IV. Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos alunos, na própria 

escola ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do desempenho dos alunos, segundo 

as competências estabelecidas no Plano de curso; 

V. Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do desenvolvimento de 

projetos, promovendo a integração com o mundo do trabalho e o convívio sócio profissional; 

VI. Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma ética e compatível 

com a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho; 

VII. Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico; 

VIII. Possibilitar o aprimoramento de competências e habilidades do aluno, que lhe facultem o 

ingresso na atividade profissional relacionada a habilitação. 

CAPÍTULO II – Da Regulamentação 

Art. 3º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por regulamento próprio da U.E., 

aprovado pelo Conselho de Escola, atendidas as disposições da Unidade de Ensino Médio e 

Técnico – CETEC. 

§1º - o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da U.E. deverá fazer parte do Projeto 

Político Pedagógico da escola e definir basicamente: 

I. Modalidades de trabalhos e objetivos; 

II. Normas para desenvolvimento do TCC; 

III. Normas para definição do cronograma de apresentação dos trabalhos, prazos para entrega dos 

trabalhos e para divulgação da composição das Bancas de Validação e outros; 

IV. Critérios de avaliação; 

V. Instrumentos para orientação, controle e avaliação dos trabalhos. 

CAPÍTULO III – Da Organização Administrativa e Didática 
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Art. 4º - O Coordenador Pedagógico será responsável pela qualificação da ação do coletivo da 

escola, vinculando e articulando o trabalho ao Projeto Político pedagógico. 

§1º - Compete ao Coordenador Pedagógico: 

I. Articular-se com a Direção da U.E., Coordenadores de Curso e responsáveis pelos 

departamentos envolvidos para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos 

trabalhos; 

II. Convocar, sempre que necessário, os docentes e os Coordenadores de Curso para discutir 

questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC; 

III. Acompanhar o processo de constituição da Banca de Validação e de definição do cronograma 

de apresentação dos trabalhos a cada período letivo. 

Art. 5º - O Coordenador de Curso será responsável pela operacionalização e permanente avaliação 

das atividades docentes. 

§1º - Compete ao Coordenador de Curso: 

I. Delimitar as áreas de conhecimento do TCC em conjunto com os professores da habilitação; 

II. Atualizar, em conjunto com a equipe escolar, regulamentações específicas complementares do 

TCC da Habilitação Profissional; 

III. Promover parcerias com empresas e instituições da área profissional para o enriquecimento 

tecnológico dos trabalhos dos alunos. 

CAPÍTULO IV – Da Orientação 

Art. 6º - A orientação dos trabalhos, entendida como processo de acompanhamento didático-

pedagógico, será responsabilidade dos professores com aulas atribuídas nos componentes 

curriculares específicos do TCC, de forma articulada e integrada aos demais componentes 

curriculares da habilitação. 

§1º - Os docentes do Componente Curricular específico do TCC terão como principais atribuições: 

I. Definir a estrutura do TCC, segundo orientações da Unidade de Ensino Médio e Técnico; 

II. Orientar especificamente o desenvolvimento de cada trabalho, no que se refere à 

problematização, delimitação do tema, construção de referenciais teóricos, fontes de pesquisa, 

cronograma de atividades, identificação de recursos tec.; 

III. Informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação; 

IV. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo cronograma estabelecido; 

V. Avaliar o TCC em suas diferentes etapas (avaliação parcial e final); 

VI. Preencher a Ficha de Avaliação do TCC de cada aluno de sua turma para composição do 

prontuário; 

VII. Encaminhar os trabalhos aprovados à Banca de Validação (opcional). Caso seja feita opção 

pela Banca de Validação, caberá, ainda, aos docentes dos Componentes Curriculares do TCC: 
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a. Organizar o processo de constituição da Banca de Validação e definir o cronograma de 

apresentação de trabalhos; 

b. Divulgar, por meio de documentos internos datados e assinados, a relação de alunos, respectivos 

temas dos trabalhos e composição da Banca de Validação; 

c. Presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma; 

d. Elaborar a ata da Banca de Validação, constando os pareceres emitidos sobre cada trabalho, 

devidamente assinada por todos os integrantes, para composição do prontuário do aluno. 

CAPÍTULO V – Da Avaliação 

Art. 7º - A avaliação do TCC envolve a apreciação: 

I. do desenvolvimento do TCC; 

II. do trabalho escrito; 

III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realizado, quando for o caso. 

CAPÍTULO VI – Da Banca de Validação 

Art. 8º - A Banca de Validação não é obrigatória. A equipe escolar poderá decidir pela submissão 

ou não dos trabalhos à Banca de Validação. 

Art. 9º - Caso a equipe escolar opte pela realização da Banca de Validação, esta terá como 

composição básica o Professor Responsável pelo Componente Curricular Desenvolvimento do 

TCC, como seu presidente, e mais dos professores da U.E. 

§1º - Os critérios para composição da Banca de Validação dos trabalhos serão definidos no 

regulamento específico de cada Habilitação Profissional. 

§2º - A critério da Coordenação de Curso, poderá, ainda, integrar a Banca de Validação docente 

de outra instituição de ensino ou profissional do setor produtivo considerado autoridade na temática 

do TCC a ser apreciado. 

Art. 10º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da U.E. 

Se baseando neste regulamento a Etec de Praia Grande construiu, coletivamente, a 1ª 

edição do Manual de Normas e Orientações para Elaboração do TCC, tendo esta versão aprovada 

pelo Conselho de Escola em novembro de 2017, que terá em seu conteúdo a descrição e 

procedimentos para a realização do TCC. 
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Este manual está disponível eletronicamente no site da Etec de Praia Grande no link 

https://www.etecpg.com.br/tcc. 

Figura 9 – Site da Etec de Praia Grande e a disponibilização dos documentos referentes ao TCC 
Fonte: https://www.etecpg.com.br/tcc 

A partir do 1º Semestre de 2018 o Trabalho de Conclusão de Curso da Etec de Praia 
Grande terá as seguintes etapas: 

• Prévias de Avaliação, sendo a quantidade mínima e máxima estipulada no Manual 
de Orientação do TCC; 

• Diário de Bordo como instrumento de avaliação; 

• Bancas de validação, sendo  elas: 
o uma durante o Planejamento do TCC, sendo a data prevista que anteceda o 

Conselho de Classe Intermediário. Esta banca tem como principal objetivo 
validar o tema a ser desenvolvido, esta banca contará com o(s) professor(es) 
orientador(es) e convidados, podendo estes serem professores da unidade e 
do Centro Paula Souza ou convidados do arranjo produtivo ou de interesse 
do curso; 

o Uma para validação do TCC, acontecendo esta na finalização do 
desenvolvimento do TCC, onde avaliadores junto com o(s) professor(es) 
orientadores validação o TCC, sendo os projetos com menções satisfatórias 
indicadas para a feira de projetos. A composição da Banca de Validação terá 
as mesmas características da banca de validação do tema; 

o Os projetos com menções insatisfatórias na banca de validação, estarão em 
processo de recuperação junto aos orientadores a fim de criar e gerenciar 
estratégias para que os alunos obtenham menções satisfatórias e tenham 
seus projetos habilitados para a feira de TCC; 

o A feira de TCC, tem caráter obrigatório e de divulgação de projetos, as datas 
são previstas em Calendário Escolar e seu principal objetivo é divulgar a 
produção realizada na Etec de Praia Grande aos munícipes e região. 
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3.3.4 Trabalhando com Projetos 

Tendo como base o planejamento e as metas da escola, os professores das habilitações 

da Unidade Escolar realizaram propostas de projetos a serem desenvolvido em 2018. 

• Habilitações do ETIM – Embora esta Unidade possua uma extensão que em números se iguala 

a sede esta equipe se preocupa em manter a característica da unidade sem que cada campus 

perca sua identidade, ou seja, embora duas somos uma. 

Pensando nesta realidade as coordenações de curso e os docentes desenvolverão projetos que 

visam: 

o Valoriza a vida “ Aprendendo a ser cidadão” – onde o objetivo do projeto é promover 

ações integradoras que venham potencializar as habilidades e competências 

necessárias ao desenvolvimento do aluno e o exercício da cidadania. 

o Projeto interdisciplinar que vise a consciência do uso sustentável e dinâmico dos recursos 

bibliográficos, de consumo de água e de luz na unidade. 

• Contabilidade – O curso técnico em contabilidade possui duas linhas de projetos, que visam a 

interdisciplinaridade e a associação da teoria com a prática como estratégias para permanência 

do aluno na escola sendo estes projetos: 

o Projeto interdisciplinar do 1º Módulo que tem a intencionalidade do aluno compreender o 

currículo e suas articulações. 

o Oficinas de Orientação de IRRF para alunos do 2º e 3º Módulo, após as oficinas os alunos 

em datas e horários atendem a comunidade extraescolar em plantões de orientação para 

construção da Declaração de Imposto de Renda. 

• Farmácia – O curso técnico em farmácia, possui corpo docente consolidado e comprometido, 

logo a estratégia de projetos adotada foi a de oficinas extracurriculares com assuntos que 

envolvam o curso e não estão contemplados no Plano de Curso, essas oficinas acontecem em 

sábados letivos e no intervalo entre os turnos. 

• Informática – O curso técnico em Informática, tem sido um dos focos de um trabalho constante 

de permanência do aluno, visto a suspensão do funcionamento do curso em anos anteriores, o 

curso a partir de 2018 passa a ser oferecido apenas no período noturno o que nos levou a 

repensar práticas que evidenciassem a interdisciplinaridade e a associação da teoria com a 

prática. Em reunião de planejamento por curso os docentes optaram pela estratégia da 

construção de projetos interdisciplinares nos componentes correlacionados.  

O principal objetivo deste projeto é que os alunos compreendam as articulações do currículo e 

a vivência do ambiente de desenvolvimento. 

• Informática para Internet – O curso técnico em Informática para Internet é oferecido na Extensão 

e na sede está em processo de implantação, por terem características diferentes de alunos os 



 

31 

projetos têm características e ações diferenciadas a fim de atender as características de cada 

grupo de aluno sendo estes projetos: 

o Sede – Grupos de estudos, que acontecem duas vezes por semana, onde a professora 

coordenadora orienta os estudos, baseado no feedback dos professores do curso, e 

realiza o processo de revisão das bases e tira dúvidas. 

o Extensão – Projeto integrador, por módulo, que permite que o aluno vivencie práticas do 

mercado de trabalho e o trabalho em equipe. 

• Logística – O curso técnico em Logística tem seu funcionamento no período noturno, onde 85% 

dos alunos matriculados, são trabalhadores, sendo que uma expressiva porcentagem trabalha 

na área ou em áreas relacionadas, o objetivo do projeto interdisciplinar é utilizar o conhecimento 

dos alunos trabalhadores e aplica-los no desenvolvimento das aulas, agregando ao curso o 

conhecimento adquirido fora da sala de aula. 

• Transações Imobiliárias – O Técnico em Transações Imobiliárias é curso que tem prioridade, 

atualmente, nas estratégias de permanência do aluno, sendo seu projeto descrito a seguir: 

Como principal estratégia para o desenvolvimento do projeto, será feito o estreitamento de 

relacionamento com os discentes, onde os mesmos serão ouvidos, através de seus 

representantes de turma, além de levantamento das expectativas individuais, obtendo assim os 

dados necessários para a tomada de decisão e replanejamento do curso, considerando que 

grande parte do público alvo, já são adultos iniciados no mercado de trabalho e buscam uma 

nova perspectiva profissional. 

Outro ponto que será desenvolvido, é aproximação dos alunos com o mercado imobiliário, 

buscando parcerias e propondo oportunidades de estágios, em parceria com o ATA (Assistente 

Técnico Administrativo). 

Elaboração de projetos interdisciplinares com os docentes do curso como visitas técnicas e 

exploratórias em empreendimentos imobiliários e realização da semana do Corretor de Imóveis 

com palestras e eventos para a evidência do curso. 

Utilizar as funções básicas da Administração P.O.D.C. (planejamento, organização, direção e 

controle) para as estratégias e ações do curso. 

 

3.3.5   Educação Empreendedora  

A educação empreendedora é considerada essencial para o desenvolvimento econômico 

e social de um país a efetividade de tal educação está diretamente relacionada ao uso apropriado 

de métodos e estratégias de ensino capazes de instruir e preparar os estudantes com habilidades 

e conhecimentos necessários para a condução de novos negócios. 

A educação empreendedora consiste em um programa ou processo pedagógico com o 

intuito de desenvolver habilidades e atitudes empreendedoras que priorizam a integração entre 
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estudantes, de modo a desenvolver atividades práticas e análise de casos reais, apontando que 

esse processo deve oferecer aos estudantes a oportunidade de prenderem através da experiência 

por meio de métodos que estimulem a exposição , tal processo de ensino tem como sustentação a 

aprendizagem baseada em problemas (abordagem de problemas para iniciar e motivar a 

aprendizagem de conhecimentos social e profissional: a aprendizagem experiencial), processos 

contínuos de ação e reflexão procedentes da experiência vivenciada, e as descrições práticas de 

situações, em que o aluno é constantemente incentivado a assumir responsabilidades e autodirigir 

o processo educacional, acredita-se que a educação empreendedora é considerada um processo 

e deve ser estabelecida através dos seguintes aspectos: 

a) Melhoria da cognição dos alunos sobre empreendedorismo: cultivo da capacidade de análise 

racional de acordo com as características dos alunos, bem como estímulo à criação de ideias 

e escolha do empreendedorismo como uma possibilidade de carreira;  

b) Ajuste da filosofia educacional dos professores: oferta de treinamentos a fim de melhorarem 

suas qualificações e habilidades, e incentivá-los a mudança do modo de ensino tradicional 

puramente didático para um modo de ensino interativo;  

c) Realização de várias formas de treinamentos de empreendedorismo: os currículos dos 

cursos devem proporcionar aos estudantes, além dos conhecimentos teóricos, o 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras por meio de várias formas de 

treinamentos, em que se priorizem as atividades práticas;  

d) Aprendizagem em equipe: a realização de atividades em equipe favorece a divisão do 

trabalho, discussão de ideias, tomada de decisões, desenvolvimento de habilidades 

interpessoais e proporciona aos estudantes o acúmulo de conhecimentos a curto prazo com 

um efeito melhor; 

( Fonte: o “bê-á-bá” do ensino em empreendedorismo: uma revisão da literatura sobre os métodos 
e práticas da educação empreendedora – Extraído de: 
www.regepe.org.br/regepe/article/download/563/pdf)  
 

Pensando que a educação empreendedora a Etec de Praia Grande vem criando 

possibilidades para que os docentes fomentem o empreendedorismo. 

As estratégias criadas para o ano de 2018 foram: 

• Institucionalização da Feira de Projetos do TCC; 

• Criação da sala de projetos/laboratório de gestão; 

• Capacitação dos Professores de TCC e Coordenadores de Curso com a consultoria 

Ideias do Futuro. 

http://www.regepe.org.br/regepe/article/download/563/pdf
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Figura 10 – Formação Docente – Consultoria Ideias do Futuro 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4. ATOS LEGAIS 

4.1. ATOS DE CRIAÇÃO 

Ato de Criação:                  Decreto nº 51.064 de 23/08/2006 

Instalação:                         DOE de 24/03/2003 - Portaria CEETEPS nº 35/03, página 1 

 

4.2. CURSOS INICIADOS NO 1º SEMESTRE DE 2017 – SEDE 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Farmácia Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 52. – Plano de Curso nº 172 

Técnico em Informática Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53. - Plano de Curso nº 160 

Técnico em Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 288 

Técnico em Transações 
Imobiliárias 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 264 

ETIM Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; 
Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, 
de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 844, de 15-2-
2016, republicada no Diário Oficial de 2-3-2016 – Poder 
Executivo – Seção I – página 49. - Plano de Curso nº 287 
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ETIM Química Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; 
Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, 
de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 775, de 24-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 25-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 37. - Plano de Curso nº 116 

 

4.3 CURSOS INICIADOS NO 1º SEMESTRE DE 2017 – EXTENSÃO 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Informática para 
Internet 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53.  
Plano de Curso nº 184 

ETIM Administração Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 134,de 4-10-
2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo 
– Seção I – página 38. 
Plano de Curso nº 213 

ETIM Informática para 
Internet 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 182, de 26-9-
2013, publicada no Diário Oficial de 27-9-2013 – Poder Executivo 
– Seção I – página 40. 
Plano de Curso nº 267 

ETIM Marketing Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-
2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo 
– Seção I – página 38 
Plano de Curso nº 152 

ETIM Segurança do Trabalho Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 164, de 10-10-
2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 59, retificada no Diário Oficial de 
12-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 33. 
Plano de Curso nº 179 

 

4.4 CURSOS INICIADOS NO 2º SEMESTRE DE 2017 – SEDE 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Farmácia Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 52. – Plano de Curso nº 172 

Técnico em Informática Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53. - Plano de Curso nº 160 

Técnico em Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 288 

Técnico em Transações 
Imobiliárias 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 264 

 

4.5 CURSOS INICIADOS NO 2º SEMESTRE DE 2017 – EXTENSÃO 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Informática para 
Internet 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53.  
Plano de Curso nº 184 

 

4.6 CURSOS INICIADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 – SEDE 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Farmácia Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 52. – Plano de Curso nº 172 

Técnico em Informática Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53. - Plano de Curso nº 160 

Técnico em Informática para 
Internet 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53.  
Plano de Curso nº 184 

Técnico em Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 288 

Técnico em Transações 
Imobiliárias 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 264 

ETIM Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; 
Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, 
de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 844, de 15-2-
2016, republicada no Diário Oficial de 2-3-2016 – Poder 
Executivo – Seção I – página 49. - Plano de Curso nº 287 

ETIM Química Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; 
Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, 
de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 775, de 24-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 25-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 37. - Plano de Curso nº 116 

 

4.7 CURSOS INICIADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 – EXTENSÃO 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Informática para 
Internet 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, 
de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, 
de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo 
– Seção I – página 53.  
Plano de Curso nº 184 
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ETIM Administração Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 134,de 4-10-
2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo 
– Seção I – página 38. 
Plano de Curso nº 213 

ETIM Informática para 
Internet 

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 182, de 26-9-
2013, publicada no Diário Oficial de 27-9-2013 – Poder Executivo 
– Seção I – página 40. 
Plano de Curso nº 267 

ETIM Marketing Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-
2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo 
– Seção I – página 38 
Plano de Curso nº 152 

ETIM Segurança do Trabalho Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE n.º 78, de 7-
11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012; Resolução n.º 
6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e 
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 
5154, de 23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 164, de 10-10-
2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 59, retificada no Diário Oficial de 
12-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 33. 
Plano de Curso nº 179 
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5. HISTÓRICO 

É início de 2003, começa a funcionar a 1ª Escola Técnica Estadual na Cidade de Praia 

Grande, com o nome ETE Adolpho Berezin – Extensão Praia Grande. Um posto avançado da 

Escola Técnica Estadual Adolpho Berezin, estabelecida na vizinha cidade de Mongaguá.  

A recém inaugurada escola funciona dividindo algumas salas na recente instalada Fatec-

BS/Praia Grande, também extensão da Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista, localizada 

na Cidade de Santos, ambas pertencentes ao Centro Estadual de Tecnologia Paula Souza. O 

prédio que as unidades irmãs começaram a dividir a partir deste ano de 2003, tem uma história 

muito importante para o Município de Praia Grande.  

O prédio, situado na Praça 19 de Janeiro, 144, foi o primeiro Paço Municipal da Prefeitura. 

Emancipada em 19 de Janeiro de 1967, a cidade de Praia Grande teve sua nova casa inaugurada 

pelo Interventor Federal, Paulo de Souza Sandoval em meados de 1968. Neste prédio funcionava 

a Prefeitura e a Câmara Municipal de Praia Grande, sendo ampliado no mesmo ritmo que o 

Município crescia. Praia Grande, a caçula da Região, crescia rápido, obrigando o pequeno prédio 

a ser esticado e adaptado a esse crescimento.  

No final da década de 80, o então prédio da Prefeitura, já não suporta mais o crescimento 

da Cidade é obrigado a se transferir para as suas novas instalações no Bairro da Vila Mirim, 

deixando vazio, mas cheio de histórias o antigo prédio.  

Mas sua história não parou por ai. O edifício abrigou a Secretaria Municipal de Educação 

de Praia Grande, Regional 01, Escola Municipal de Praia Grande, Centro Estadual de Educação 

Supletiva Max Dadá Gallizzi. Até que em 8 de março de 1996, após uma breve reforma no antigo 

Paço Municipal é inaugurada a Fatec Baixada Santista/Praia Grande. Sendo que o 1º curso a ser 

oferecido foi o Esquema I, para formação de professores do Ensino Técnico, curso de extensão 

universitária.  

A Unidade de Praia Grande (Etec e Fatec) recebeu seus primeiros cursos regulares em 

2003. A Etec de Praia Grande com dois cursos técnicos, Informática e Logística. A Fatec de Praia 

Grande com o curso tecnológico de Informática para Gestão de Negócios. Desde essa época a 

Unidade Praia Grande não para de crescer, antes com apenas meia dúzia de salas, e passou a 

contar com 29 salas de aula, 9 laboratórios de informática, laboratórios de farmácia, microbiologia, 

química, além de toda a parte administrativa das duas escolas ali instaladas. Com isso a ETEC de 

Praia Grande passar a contar com 5 cursos técnicos, com a duração de um ano e meio, nos três 

períodos: Contabilidade, Farmácia, Informática, Logística e Transações Imobiliárias. 

No meio do ano de 2013 a prefeitura de Praia Grande, firma parceria com o CEETEPS para 

a criação de uma classe descentralizada no ano de 2014, onde passou a contar com 4 cursos de 

ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio), que são de Administração, Informática para Internet, 

Marketing e Segurança do Trabalho. Inicial essa classe descentralizada ficou em 2014 em 4 salas 
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de aula na escola E.M. Carlos Roberto Dias, posteriormente em 2015 em 8 salas na FALS - 

Faculdade do Litoral Sul Paulista, já no meio de 2015 a extensão passa ter um prédio próprio no 

bairro Balneário Maracanã. O novo prédio da extensão situado na Av. Dr Roberto de Almeida 

Vinhas, 10119 – Balneário Maracanã – Praia Grande/SP, passa ter o espaço para 21 salas de aula, 

6 laboratórios de informática, 3 laboratórios de ciências, 3 laboratórios de curso, auditório, 

biblioteca, quadra poliesportiva, 2 salas de multiuso, sala para o grêmio, salas dos professores e 

para toda área administrativa.   

No início do ano de 2017 a prefeitura de Praia Grande, entrega mais um novo prédio para 

abrigar a nova sede da Etec de Praia Grande, situado na Av Guadalajara, 941 – Guilhermina – 

Praia Grande/SP, onde passa ter o espaço para 21 salas de aula, 6 laboratórios de informática, 

laboratórios de farmácia, microbiologia, química, física, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, 

2 salas de multiuso, sala para o grêmio, salas dos professores e para toda área administrativa.  

Com isso além dos 5 cursos que a sede possuía, passa a ter mais 2 cursos de ETIM (Ensino 

Técnico Integrado ao Médio, que são os de Logística e Química. 

No ano de 2018 a Unidade recebe exemplares de livros para ampliação do acervo para os 

cursos técnicos de farmácia, informática e informática para internet e microcomputadores que 

viabilizaram a reestruturação dos laboratórios de informática na sede e a ampliação de um 

laboratório na extensão. 

A criação de salas de projetos e do laboratório de gestão permite a ampliação de espaços 

de aprendizagem e fomento ao empreendedorismo. 

Figura 11 – Linha do Tempo da Etec de Praia Grande 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 
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CARACTERIZAÇÃO 

A caracterização de uma Unidade Escolar dar-se por todo o contexto que está inserida, 

uma Escola jamais poderá ser caracterizada apenas pela equipe que no momento realiza a sua 

gestão. 

A escola deve ser conhecida e caracterizada por todos os que fazem parte dela 

(professores, servidores, alunos) e pela comunidade a qual está inserida a seguir a caracterização 

da Etec de Praia Grande. 

 

6. NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO – CURSOS TÉCNICOS 

6.1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas 

relativas à contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a documentação contábil 

e elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil 

e prepara as conciliações contábeis. Registra as operações de débito e crédito da empresa, 

ordenando os movimentos de partidas simples e dobradas. Prepara a documentação, apura 

haveres, direitos e obrigações legais. Constitui e regulariza empresas, examina e classifica 

documentos fiscais e parafiscais. Auxilia no atendimento à fiscalização e precede a consultoria 

empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos, efetua 

contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial. 

Coordenação: Professora Eliana Josefa da Silva 

Plano de Curso nº 234 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período da manhã 

40 Vagas na Extensão no período noturno. 

Principal Estratégia do Curso: Acolhimento ao aluno, projetos interdisciplinares que resultam em 

ações socais, projetos interdisciplinares que permitem a vivência da prática. 

Segundo análise dos dados dos egressos, realizados pela Coordenação de Curso 70% dos 

egressos ingressam em curso superior na mesma área ou trabalham atuando como técnicos em 

Contabilidade em escritórios do município e região. 

 

6.2. TÉCNICO EM FARMÁCIA 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM FARMÁCIA é o profissional que realiza operações 

farmacotécnicas em pequena e larga escala, identificando e classificando os diferentes tipos de 

produtos e de formas farmacêuticas, sua composição e técnica de preparação. Auxilia na 

manipulação das diversas formas farmacêuticas alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, assim 

como de cosméticos, realiza documentação e registro de atividades e procedimentos, sob a 
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supervisão do farmacêutico. Executa as rotinas de compra, armazenamento e dispensação de 

produtos, manutenção e logística de estoque, além de controle de qualidade de matérias-primas 

farmacêuticas, produtos em processo e acabados. Auxilia no atendimento ao cliente frente às 

prescrições médicas dos medicamentos e identifica as diversas vias de administração. Utiliza 

técnicas de atendimento ao cliente, orientando-o sobre o uso correto e a conservação dos 

medicamentos. 

Coordenação: Professor Thiago de Freitas 

Plano de Curso nº 172 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período da manhã 

40 Vagas na Sede no período noturno. 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde. 

Principal Estratégia do Curso: Professores unidos e comprometidos com o desenvolvimento 

qualitativo do curso, permitindo um ambiente acolhedor para o aluno onde práticas de desenvolvem 

com qualidade. 

Esta qualidade se reflete na empregabilidade no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Praia 

Grande para Técnico em Farmácia no ano de 2017, os 10 primeiros colocados eram ex-alunos da 

Etec de Praia Grande. 

 

6.3 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas 

de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das 

linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas 

operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros 

que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de 

computadores implantados. 

Coordenador: Professor Marcelo Viana de Oliveira Junior 

Plano de Curso nº 160 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período noturno. 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação. 

Principal Estratégia do Curso: O Curso Técnico em Informática está em uma fase de reinvenção, 

após a suspensão parcial do curso no ano de 2017, o clima criado entre os docentes foi de verificar 

as falhas para constante melhoria e essa articulação rendeu na sugestão do projeto citado na 

proposta pedagógica deste plano. 
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6.4 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve e realiza 

manutenções em websites, portais na Internet e Intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento 

de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos 

empregados no comércio e marketing eletrônicos.  

Coordenador a Sede: Professora Renata Florence dos Santos 

Coordenador na Extensão: Professor Alessandro Wingerter da Silva 

Plano de Curso nº 184 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período da manhã. 

40 Vagas na Extensão no período noturno. 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação. 

Principal Estratégia do Curso: Como o curso é oferecido na sede e na extensão e existem 

diferenças no perfil dos alunos matriculados as estratégias traçadas pelos coordenadores de curso 

e docentes foram diferentes sendo elas: 

Sede: A análise da demanda da primeira turma (1,35 candidatos vaga) gerou preocupação na 

unidade quanto a dificuldade que os alunos poderiam encontrar no desenvolvimento do curso, a 

estratégia traçada, após as avaliações diagnósticas realizada pelos docentes, foi o inicio imediato 

de Grupo de Estudos, duas vezes por semana sobre orientação da Coordenação de Curso. 

Extensão: Já para a extensão a estratégia criada foi em colocar a teoria em prática criando projetos 

interdisciplinar de fábrica de sites que permitem que o aluno vivencie as práticas do mundo do 

trabalho. 

 

6.5 TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que colabora na gestão dos 

processos de planejamento, operação e controle de programação da produção de bens e serviços, 

programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de 

armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de 

materiais e produtos, e executa as mesmas funções utilizando tecnologia da informação. Identifica 

metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para seleção e 

utilização adequadas. Presta atendimento aos clientes. Elabora e interpreta tabelas, gráficos e 

mapas. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do 

trabalho no sistema logístico. Atua de forma cooperativa e solidária, segundo princípios éticos e 

cidadãos. 

Coordenador: Professor Wilian Claúdio Gomes Junior 

Plano de Curso nº 288 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 
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Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período noturno. 

Principal Estratégia do Curso: O curso Técnico em Logística possuí alto índice de alunos 

trabalhadores, cerca de 80% dos alunos exercem atividades remuneradas, este indicador permite 

a criação de uma estratégia focada em princípios da andragogia que valoriza as experiências dos 

alunos no desenvolvimento das aulas. A criação de um projeto interdisciplinar que utiliza uma única 

estratégia de avaliação para diferentes componentes, vem atraindo o interesse dos alunos e 

garantindo a sua permanência no curso. 

 

6.6 TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS é o profissional que está 

habilitado para intermediar a compra, a venda, a locação e a permuta de imóveis. Atua na 

administração de bens imóveis, solicita e orienta quanto à documentação necessária para 

cadastramento, transferência, inscrição e registro junto aos órgãos competentes. Apresenta os 

imóveis aos clientes potenciais e orienta investimentos no mercado imobiliário. Realiza pesquisa 

de mercado, bem como a captação de imóveis, elaborando estratégias de demonstração e 

comercialização. Atua como avaliador de imóveis urbanos e rurais. Emite parecer técnico de 

avaliação mercadológica e comercial sobre o bem a ser comercializado.  Interpreta projetos 

arquitetônicos e mapas. Acompanha a movimentação do mercado para antever tendências que 

afetam o empreendimento. Presta assessoria aos clientes após a transação imobiliária. 

Coordenador: Professor Diego de Jesus Gonçalves 

Plano de Curso nº 264 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período noturno. 

Principal Estratégia do Curso: Garantir a permanência do aluno no curso. 

O Curso Técnico em Transações Imobiliárias é o objeto de intervenção de diversas ações da 

Unidade Escolar, altos índices de evasão preocupam visto ser um curso com tanta relevância para 

a região. 

O acesso as vagas remanescentes tem sido uma ferramenta para o preenchimento das vagas 

ociosas, porém no ano de 2017/2018 ações especificas para permanência do aluno tem sido 

realizada, sendo elas: 

• Ouvir o aluno, identificando as suas expectativas e assim tentado, como escola, atender 

essas expectativas; 

• Parceria com o CRECI e Talenco para atividades extras como curso e oficinas; 

• Projeto interdisciplinar que integram o currículo e evitam o acumulo de atividades por 

componente curricular. 
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7. NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO – HABILITAÇÕES DO ETIM 

7.1 ETIM ADMINISTRAÇÃO 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética 

na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, 

recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos 

processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas 

empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e 

higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. 

Coordenador: Professor Lucian Santos de Oliveira Leandro 

Plano de Curso nº 213 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Extensão no período integral. 

Principal Estratégia de Curso: Trabalhar com projetos que desenvolvam o ser cidadão, fomento ao 

empreendedorismo e utilização dos recursos naturais da Unidade. 

 

7.2 ETIM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que 

desenvolve programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e 

matemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos 

específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento 

de sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos 

empregados no comércio e marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de 

seus registros e com as formas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando 

os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico 

e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranet 

selecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza 

categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar 

conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e 

criatividade. 

Coordenador: Professor Lucian Santos de Oliveira Leandro 

Plano de Curso nº 267 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Extensão no período integral. 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
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Principal Estratégia de Curso: Trabalhar com projetos que desenvolvam o ser cidadão, fomento ao 

empreendedorismo e utilização dos recursos naturais da Unidade. 

 

7.3 ETIM LOGÍSTICA 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão 

dos processos de planejamento, operação e controle de programação da produção de bens e 

serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de 

recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e 

distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos 

clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do 

trabalho no sistema logístico. 

Coordenador: Professor Thiago de Freitas  

Plano de Curso nº 287 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócio 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período integral. 

Principal Estratégia de Curso: Trabalhar com projetos que desenvolvam o ser cidadão, fomento ao 

empreendedorismo e utilização dos recursos naturais da Unidade. 

 

 7.4 ETIM MARKETING 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional ético que colabora na 

elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou porte, tendo a 

competência aliada ao domínio técnico e no planejamento e implementação de ações de vendas e 

ações de mercado. Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos. Operacionaliza as 

políticas de comunicação da empresa: fidelização de clientes, relação com fornecedores ou outras 

entidades. Operacionaliza políticas de apresentação dos produtos no ponto de venda. Executa o 

controle, estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração e na realização de 

estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação da área. 

Coordenador: Professor Lucian Santos de Oliveira Leandro 

Plano de Curso nº 152 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócio 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Extensão no período integral. 

Principal Estratégia de Curso: Trabalhar com projetos que desenvolvam o ser cidadão, fomento ao 

empreendedorismo e utilização dos recursos naturais da Unidade. 
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7.5 ETIM QUÍMICA 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO planeja, 

coordena e executa amostragem, análises físico-químicas e microbiológicas. Atua no 

planejamento, coordenação, operação dos processos industriais e equipamentos nos processos 

produtivos. Realiza venda e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. 

Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Realiza todas as suas 

atividades em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e as boas práticas 

de manufatura, de laboratório, de segurança e ambientais. 

Coordenador: Professor Thiago de Freitas 

Plano de Curso nº 116 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industrias 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Sede no período integral. 

Principal Estratégia de Curso: Trabalhar com projetos que desenvolvam o ser cidadão, fomento ao 

empreendedorismo e utilização dos recursos naturais da Unidade. 

 

7.6 ETIM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Perfil de Conclusão: O TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO é o profissional que atua em 

ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de 

identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais, de acordo com a Legislação 

Brasileira, Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. 

Desenvolve ações educativas na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Seleciona, controla, 

orienta e fiscaliza o uso de EPI e EPC. Coleta e organiza informações de Saúde e de Segurança 

no Trabalho. Avalia e executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda 

medidas de prevenção e controle. 

Coordenador: Professor Lucian Santos de Oliveira Leandro 

Plano de Curso nº 179 

Eixo Tecnológico: Segurança 

Vagas oferecidas: 40 Vagas na Extensão no período integral. 

Principal Estratégia de Curso: Trabalhar com projetos que desenvolvam o ser cidadão, fomento ao 

empreendedorismo e utilização dos recursos naturais da Unidade 
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8. AGRUPAMENTO DISCENTE 

Habilitação Módulo/Série Turno Classes Alunos  

Etim Administração 1ª Integral 1 40 

Etim Administração 2ª Integral 1 40 

Etim Administração 3ª Integral 1 40 

Contabilidade 1º Manhã 1 40 

Contabilidade 2º Manhã 1 33 

Contabilidade 3º Manhã 1 27 

Contabilidade 1º Noite 1 40 

Contabilidade 2º Noite 1 36 

Contabilidade 3º Noite 1 20 

Farmácia 1º Manhã 1 40 

Farmácia 2º Manhã 1 29 

Farmácia 3º Manhã 1 24 

Farmácia 1º Noite 1 40 

Farmácia 2º Noite 1 35 

Farmácia 3º Noite 1 26 

Informática 1º Noite 1 40 

Informática 3º Noite 1 24 

Informática para Internet 1º Manhã 1 40 

Informática para Internet 1º Noite 1 40 

Informática para Internet 2º Noite 1 29 

Informática para Internet 3º Noite 1 27 

Etim Informática para Internet 1ª Integral 1 40 

Etim Informática para Internet 2ª Integral 1 42 

Etim Informática para Internet 3ª Integral 1 36 

Logística 1º Noite 1 40 

Logística 2º Noite 1 36 

Logística 3º Noite 1 20 

Etim Logística 1ª Integral 1 40 

Etim Logística 2ª Integral 1 35 

Etim Marketing 1ª Integral 1 40 

Etim Marketing 2ª Integral 1 40 

Etim Marketing 3ª Integral 1 35 

Etim Química 1ª Integral 1 40 
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Etim Química 2ª Integral 1 34 

Etim Segurança do Trabalho 1ª Integral 1 40 

Etim Segurança do Trabalho 2ª Integral 1 40 

Etim Segurança do Trabalho 3ª Integral 1 38 

Transações Imobiliárias 1º Noite 1 40 

Transações Imobiliárias 2º Noite 1 30 

Transações Imobiliárias 3º Noite 1 25 

Total de Alunos  1399 
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9. CLASSE DESCENTRALIZADA 

Local Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã 

Coordenadores Fernando Carrazedo Feijó  

Eulaliane Aparecida Gonçalves 

Parcerias Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 

Habilitações Oferecidas Etim Modular 

Etim Administração Contabilidade 

Etim Informática para Internet Informática para Internet 

Etim Marketing  

Etim Segurança do Trabalho 
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10. RECURSOS HUMANOS 

10.1 ADMINISTRATIVOS 

Nome Cargo/Função Departamento Atribuições 

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

Ellen Maria Neves Carricondo Diretor de Serviços 
Acadêmicos 

Secretaria 
Acadêmica 

Os Serviços Acadêmicos compreendem a escrituração, 
documentação escolar, expedição e registro de documentos 
escolares, fornecimento de informações e dados para 
planejamento, controle de processos e avaliações dos 
resultados do ensino e aprendizagem. 
Parágrafo único – Compete ao responsável designado para 
os Serviços Acadêmicos, além das atribuições previstas em 
regulamentos próprios do CEETEPS: 
1. responder pela regularidade e autenticidade dos registros 
e documentos da vida escolar do aluno; 
2. cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, 
diretrizes e prazos estabelecidos para execução dos 
trabalhos; 
3. propor medidas ou expedir instruções que visem à 
racionalização e manutenção das suas atividades; 
4. instruir e emitir pareceres em processos e expedientes em 
assuntos sob sua responsabilidade; 

Antonio Fábio Ferreira dos Santos Agente Técnico 
Administrativo 

Secretaria 
Acadêmica 

Desenvolve suas atribuições nas rotinas das atribuições da 
Secretaria Acadêmica 

Breno de Mattos Rosa Agente Técnico 
Administrativo 

Secretaria 
Acadêmica 

Desenvolve suas atribuições nas rotinas das atribuições da 
Secretaria Acadêmica 

Maria Izilda Domingues Costa Agente Técnico 
Administrativo 

Secretaria 
Acadêmica 

Desenvolve suas atribuições nas rotinas das atribuições da 
Secretaria Acadêmica 
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Cecilia Stipanic Almeida Agente Técnico 
Administrativo 

Biblioteca Desenvolve suas atribuições nas rotinas das atribuições da 
Biblioteca. 

Zilda Maria Tavares Da Silva Agente Técnico 
Administrativo 

Secretaria 
Acadêmica 

Desenvolve suas atribuições nas rotinas das atribuições da 
Secretaria Acadêmica 

Isabel Cristina Gomes Rocha Diretor de Serviços 
Acadêmicos 

Diretoria de 
Serviços 

Os Serviços Administrativos compreendem a execução das 
atividades de administração de pessoal, recursos físicos, 
financeiros e materiais, compras, almoxarifado, limpeza, 
patrimônio, segurança, zeladoria, manutenção das 
instalações, equipamentos e outras pertinentes no âmbito da 
Etec. 
Parágrafo único – As atribuições do responsável pelos 
Serviços Administrativos serão descritas em Deliberação do 
Conselho Deliberativo do CEETEPS, inerentes ao emprego 
público ocupado. 

Dolores Regina Mesquita 
Cassimiro 

Assistente 
Administrativo 

Diretoria de 
Serviços 

Assistência nas atribuições da Diretoria de Serviços 
Administrativos 

Ieda Maria Jardim Prado Ferro Assistente 
Administrativo 

Diretoria de 
Serviços 

Assistência nas atribuições da Diretoria de Serviços 
Administrativos 

Maira de Lucca Scotti Analista Técnico 
Administrativo 
(Bibliotecária) 

Biblioteca Planejar, organizar, orientar e executar trabalhos técnicos 
relativos às atividades biblioteconômicas, procedendo a 
representação descritiva (catalogação) e a análise temática 
(classificação) do material bibliográfico e documental, 
visando o armazenamento, a recuperação e a disseminação 
da informação. 

Eduardo Florence Batista Auxiliar Docente Centro de 
Informática 

Organizar e preparar ambientes didáticos destinados às 
aulas práticas na organização curricular dos cursos; 
Acompanhar e auxiliar o professor no desenvolvimento de 
aulas práticas e em outras atividades didáticas dos 
componentes curriculares dos cursos; proceder as 
manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos; 
zelar pela conservação, manutenção das máquinas, 
ferramentas, instalações e equipamentos de trabalho; 
cumprir e fazer cumprir as normas próprias dos laboratórios, 
oficinas, setores agropecuários, de campo, etc; 
desempenhar outras atividades correlatas, e afins, 
estabelecidas pelas unidades de ensino, as definidas no 
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artigo 1º da Deliberação CEETEPS  5, bem como, as fixadas 
na Deliberação CEETEPS  6, ambas de 05.02.2009, 
publicadas no DOE de 06.02.2009 

Jefferson Santos Andrade Assistente Técnico 
Administrativo 

Assistência 
Técnica 

Prestar assistência em assuntos relativos à área de sua 
atuação, elaborando e propondo programas de trabalho, 
desenvolvendo atividades de planejamento, organização, 
avaliação, controle e orientação. 
Descrição Detalhada: 
a) assistir tecnicamente o dirigente da unidade, nos assuntos 
que lhe forem atribuídos; 
b) elaborar e propor programas de trabalho, desenvolvendo 
atividades de planejamento e organização, de acordo com a 
legislação em vigor e necessidades da sua área de atuação; 
c) realizar estudos e pesquisas para elaboração de normas, 
regulamentos, manuais de procedimentos, instruções e 
outros, visando orientar os usuários e facilitar o fluxo do 
trabalho; 
d) acompanhar, orientar e controlar a implantação e o 
desenvolvimento de atividades pertinentes a sua área de 
atuação, avaliando os resultados alcançados; 
e) analisar processos e expedientes, elaborando 
informações, pareceres, ofícios, portarias e outros, 
necessários à instrução e à tramitação dos mesmos; 
f) manter o dirigente da unidade informado sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados, a 
fim de possibilitar a avaliação das políticas aplicadas; 
g) orientar outros profissionais em assuntos de sua 
especialidade; 
h) manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais 
especializados, a fim de obter subsídios para implantação ou 
melhoria dos serviços pertinentes a sua área de atuação; 
i) realizar, quando for o caso, visitas técnicas com objetivo de 
cumprir atribuições gerais e específicas da unidade; 
j) realizar levantamento, no âmbito das unidades de ensino, 
das necessidades de qualificação de mão de obra para vários 
setores produtivos, com objetivo de identificar aqueles cursos 
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considerados oportunos para supri-las, segundo as 
demandas regionais das empresas e outras instituições; 
l) propor ao dirigente das unidades de ensino, adoção de 
parcerias com as empresas e instituições locais, nas áreas 
de qualificação de mão de obra e outras, de acordo com as 
políticas e diretrizes estabelecidas pela Administração 
Central; 
m) zelar pela guarda, conservação e limpeza de 
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como 
dos locais; 
n) desempenhar outras atividades correlatas e afins 

 

10.2 COORDENAÇÃO 

Nome Cargo/Função Departamento Atribuições 

Cibele Schmidtke Silva Coordenador Pedagógico Coordenação 
Pedagógica 

Professor Coordenador de Projetos Responsável pela 
Coordenação Pedagógica é o profissional que responde 
pelo suporte didático-pedagógico do processo de 
ensino-aprendizagem, por meio das seguintes 
atribuições: 
I – Gerenciar e coordenar as atividades relacionadas 
com o processo de ensino-aprendizagem, em conjunto 
com os coordenadores de curso; 
II – Coordenar em conjunto com o Diretor de Escola 
Técnica a (re) construção, implementação, execução, 
acompanhamento e avaliação do Projeto Político-
Pedagógico da Unidade Escolar; 
III – manifestar-se sobre projetos propostos pelos 
Docentes e Auxiliares de Docentes, avaliando sua 
relevância junto ao Projeto Político-Pedagógico, 
acompanhando-os por meio de registros; 
IV – Implantar mecanismos que favoreçam a preparação 
docente quanto ao desenvolvimento das práticas 
pedagógicas e interpretação dos resultados de 
aprendizagem dos alunos, por meio de ações que 
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viabilizem a formação e qualificação continuada dos 
educadores; 
V – Participar de bancas de processo seletivo e 
concurso público com o intuito de avaliar os candidatos 
quanto ao procedimento pedagógico; 
VI – Orientar e acompanhar os docentes na definição de 
instrumentos diversificados de avaliação, visando à 
melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
VII – acompanhar os pedidos de reconsideração e 
recursos referentes aos resultados finais de avaliação 
discente, de acordo com as Deliberações expedidas 
pelo Conselho Estadual de Educação; 
VIII – analisar os indicadores de desempenho de gestão 
pedagógica 

Eulaliane Aparecida 
Gonçalves 

Coordenador de Classe 
Descentralizada 

Extensão 
Balneário 
Maracanã 

Buscar integração entre os docentes, prestando 
orientação aos novos professores; 
Coordenar as atividades pedagógicas, sob a orientação 
do Coordenador de Projetos Responsável pela 
Coordenação Pedagógica; 
Coordenar as atividades de apoio educacional; 
Acompanhar, em conjunto com o coordenador de curso, 
a programação das atividades de recuperação contínua 
e de progressão parcial, orientando e acompanhando 
sua execução; 
Participar dos Conselhos das Turmas das Classes 
Descentralizadas;  
Propor medidas que visem à melhoria do processo 
ensino-aprendizagem; 
Participar de reuniões pedagógicas, de curso e da 
equipe gestora, além dos demais eventos escolares;  
Colaborar com a formação permanente do corpo 
discente, no que diz respeito aos valores e atitudes, 
promovendo atividades que levem o aluno a 
desenvolver a compreensão dos direitos e deveres da 
pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos 
demais grupos que compõem a comunidade, por meio 
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de participação dos alunos nos órgãos colegiados, tais 
como Conselhos de Classe e Escolares, Grêmio 
Estudantil, Cooperativas, representação da classe e 
comissões; 
Acompanhar os casos encaminhados pela direção ao 
Conselho Tutelar;  
Mediar às relações interpessoais entre os alunos e a 
escola;  
Assistir alunos que apresentam dificuldades de 
ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar 
e/ou outras dificuldades escolares, especialmente na 
recuperação e nos casos de progressão parcial, por 
meio de gerenciamento e coordenação das atividades 
relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem;  
Colaborar com a Unidade de Ensino a fim de garantir as 
informações sobre a vida escolar dos alunos, 
encaminhando dúvidas e questionamentos aos órgãos e 
servidores competentes;  
Interagir com o Coordenador de Projetos Responsável 
pela Coordenação Pedagógica e com o Coordenador de 
Curso, auxiliando-os na tarefa de fazer com que o corpo 
docente compreenda o comportamento dos alunos e 
das classes;  
Buscar a cooperação dos educandos, orientando-os 
quanto as suas escolhas, relacionamento com os 
colegas e professores e vivências familiares;  
Colaborar na elaboração e execução da proposta do 
Projeto Político Pedagógico e do Plano Plurianual de 
Gestão;  
Favorecer a articulação entre a vivência do aluno em sua 
comunidade os temas abordados em sala de aula, 
contextualizando a aprendizagem;  
Desenvolver nos alunos hábitos de estudo e 
organização, planejando atividades educacionais de 
forma integrada, com a finalidade de melhoria do 
rendimento escolar;  
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Planejar e implementar ações referentes à inclusão de 
alunos com deficiência, com apoio dos demais 
departamentos da administração central;  
Colaborar com demais demandas que contribuam com 
a formação plena das competências, habilidades, 
atitudes e valores discentes dos cursos. 

Fernando Carrazedo Feijó Coordenador de Classe 
Descentralizada 

Extensão 
Balneário 
Maracanã 

O Coordenador de Projetos Responsável por Classes 
Descentralizadas deve 
exercer, no âmbito de sua atuação, funções pedagógico-
acadêmicas, gerenciais e 
institucionais, consubstanciadas nas seguintes 
atribuições: 
I - Participar da elaboração do projeto de implantação e 
implementação das classes descentralizadas que 
ficarão sob sua responsabilidade; 
II - Buscar integração entre os docentes, prestando 
orientação aos novos professores; 
III - Supervisionar as atividades realizadas nos 
ambientes didáticos da escola; 
IV - Coordenar as atividades pedagógicas, sob a 
orientação do Coordenador de Projetos Responsável 
pela Coordenação Pedagógica da Etec sede. 
V - Coordenar as atividades de apoio educacional, sob 
a orientação do Coordenador de Projetos Responsável 
pela Orientação e Apoio Educacional da Etec sede. 
VI – Acompanhar, em conjunto com o coordenador de 
curso, a programação das atividades de recuperação 
contínua e de progressão parcial, orientando e 
acompanhando sua execução; 
VII - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos superiores para uso compartilhado do 
prédio escolar; 
VII - Responsabilizar-se pela organização e 
cumprimento do calendário escolar, da carga horária e 
do horário de aulas; 
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VIII - Responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno e ao 
docente; 
XI - Auxiliar na elaboração e na implementação do 
projeto político-pedagógico referente às Classes 
Descentralizadas; 
X - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Comum das 
Escolas Técnicas Estaduais do CEETEPS e o 
Regimento Disciplinar dos Empregados Públicos do 
CEETEPS; 
XI - Encaminhar à Direção da Etec Sede casos 
disciplinares de alunos e docentes que envolvam 
aplicação de penalidades. 
XII - Participar dos Conselhos das Turmas das Classes 
Descentralizadas; 
XIII - Propor medidas que visem à melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 

Alessandro Wingerter da Silva Coordenador de Curso Técnico 
em Informática para Internet - 

Extensão 

Secretaria na 
Extensão 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
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VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
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XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Diego Gonçalves de Jesus Coordenador de Curso Técnico 
em Transações Imobiliárias 

Coordenação 
na Sede 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
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organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Eliana Josefa da Silva Coordenador de Curso Técnico 
em Contabilidade 

Coordenação 
na Sede 

Secretaria na 
Extensão 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
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III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
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juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Lucian Santos de Oliveira 
Leandro 

Coordenador de Curso 
Habilitações do Etim na 

Extensão 

Secretaria da 
Extensão 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
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VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
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XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Marcelo Viana de Oliveira Junior Coordenador de Curso Técnico 
em Informática 

Coordenação 
na Sede 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
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organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Renata Florence dos Santos Coordenador de Curso Técnico 
em Informática para Internet - 

Sede 

Coordenação 
na Sede 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
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III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
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juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Thiago de Freitas Coordenador de Curso Técnico 
em Farmácia e Habilitações do 

Etim da Sede 

Coordenação 
na Sede 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
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VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 
organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
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XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Wilian Claudio Gomes Junior Coordenador de Curso Técnico 
em Logística 

Coordenação 
na Sede 

I - Participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de 
Gestão (PPG); 
II - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, 
assegurando o alinhamento entre os Planos de Trabalho 
Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, 
sendo o último em periodicidade semanal; 
III - orientar e acompanhar a programação das 
atividades de recuperação e de progressão parcial, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional; 
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio 
supervisionado, garantindo o pleno desenvolvimento da 
formação profissional; 
V - Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos 
Auxiliares de Docentes, de forma a organizar, preparar 
e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos 
ambientes didáticos; 
VI - Manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de 
aproveitamento de estudos, bem como sobre pedidos de 
reconsideração e recursos referentes aos resultados 
finais de avaliação discente, de acordo com as 
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de 
Educação; VII - participar das atividades destinadas a 
propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta 
duração, palestras e visitas técnicas; 
VIII - avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares 
de Docentes sob sua coordenação; 
IX - Assessorar a Direção em suas decisões sobre 
matrícula e transferência, agrupamento de alunos, 



 

73 

organização de horários de aulas e calendário escolar, 
em conjunto com o Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional; 
X - Integrar bancas de processo seletivo e concurso 
público e certificação de competências, realizando a 
avaliação técnica dos candidatos; 
XI - acompanhar o cumprimento das aulas previstas e 
dadas e das reposições/substituições quando houver, 
no curso que coordena, informando a Direção 
regularmente; 
XII - supervisionar e coordenar o planejamento e a 
execução dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
juntamente com os professores encarregados da 
orientação dos alunos; 
XIII - integrar o Conselho de Escola; 
XIV - propor a pesquisa, estudos e análise das 
tendências de mercado e inovações no campo das 
ciências e tecnologias, promovendo reformulações 
curriculares que incorporem avanços e atendam as 
demandas do mundo do trabalho; 
XV - Elaborar a programação das atividades de sua área 
de atuação, assegurando a articulação com as demais 
áreas da gestão escolar; 
XVI - promover reuniões de curso, de acordo como 
Calendário Escolar homologado, para alinhar e refletir 
sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-
aprendizagem, organização das aulas práticas e demais 
estratégias de ensino do(s) curso(s). 

Alexandre Marchiori de Almeida Coordenador de Laboratórios – 
Informática 

Extensão 
Balneário 
Maracanã 

Desenvolver atividades previstas em projeto deferido 
pela Direção da Unidade Escolar. 

Sergiana dos Passos Ramos Coordenador de Laboratórios – 
Química/Farmácia/Microbiologia 

Sede e 
Extensão 
Balneário 
Maracanã 

Desenvolver atividades previstas em projeto deferido 
pela Direção da Unidade Escolar. 
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10.3 ESTAGIÁRIOS 

Nome Departamento Atribuições/Plano de Estágio 

Fabricio Ferreira dos Santos Centro de Informática Auxiliar no suporte técnico ao usuário; Acompanhamento 
supervisionado na identificação de necessidade dos dados a 
serem levantados; Acompanhamento supervisionado da 
manutenção de sistemas periféricos. 

Julio Cesar Tomasi Cruz Diretoria de Serviços Elaborar textos de divulgação; Controlar materiais de 
consumo; Controlar arquivo e circulação de documentos do 
departamento; Analisar apontamentos eletrônicos; Conduzir 
atualização de carteira de trabalho e ficha de registro; 
Controlar atestados e declarações de funcionais; Auxiliar no 
controle de estoques, compras e seleção de fornecedores; 
Auxiliar na elaboração de normas técnicas; Verificar o 
cumprimento de normas administrativas. 

Priscila Cristiane Jurasky Secretaria Acadêmica Auxiliar na verificação do cumprimento de normas 
administrativas e operacionais; Auxiliar nos procedimentos 
administrativos do setor; Acompanhamento supervisionado 
na organização e manuseio de documentos; Auxiliar nas 
tarefas administrativas gerais, quando necessário; Auxiliar na 
análise de documentos. 

 

10.4 DOCENTES 

Nome Atribuições previstas em Contrato de Trabalho 

Adriano Rodrigues da Silva O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Alessandro Wingerter da Silva Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 
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Alexandre Marchiori de Almeida Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Andrea Garcia Trindade O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Arlindo dos Santos Esteves Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Aurlina Carrazedo Feijó Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Cibele Schmidtke Silva O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Clodomir José de Abreu Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Diego Gonçalves de Jesus Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Diogo Rodrigues Araujo O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Edson Pereira do Nascimento Costa Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
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didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Eduardo Florence Batista Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Eduardo Besniyi O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Eduardo de Pinho Amoedo Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Eliana Josefa Da Silva Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Emerson Nizzoli O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Erika Fabiane Dias Egydio Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Francisco das Chagas Mouzinho 
Queiroz Magalhães 

Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Guilherme Santos da Silva O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
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fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Glícia Alves Aleixo Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Ivana Patrycia Fernandes Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Jadsanie Anayra Santos O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Janara de Camargo Matos Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

José Francisco Garreta do 
Nascimento 

Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Jose Romanucci Neto O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Jussimar Nascimento Leal Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Kariman de Souza Brandão Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 
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Kiyoshi Nagata O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Leandro Teixeira Barbosa Rocha Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Leonardo Novaes da Silva Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Leonardo Sitibaldi Moraes O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Leone Texeira Rocha Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Loren Lopes Damásio Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Lucian Santos de Oliveira Leandro O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Luciana Palermo dos Reis Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 
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Luis Carlos da Silva Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Luiz Claudio Pereira O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Marcelo Viana de Oliveira Junior Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Marcio Roberto da Fonseca Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Marluce Gavião Sacramento O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Meire Mamede Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Michelle Barbosa Araújo Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Michelle de Carvalho O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Muriel Bucci Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
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didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Naia Rocha da Silva Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Nilton Almeida O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Nina Rosa Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Noemi Lorenço Gil Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Patricia Pinheiro Cavalcanti 
Geampaulo 

O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Rafael Costa de Moura Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Rafael Martins Gomes Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Regina Celli Gonzalez Miralles O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
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fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Renata Cristina Alberghetti Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Renata Florence dos Santos Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Rodrigo Vitor Barbosa Sousa O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Rogerio de Mattos Gonzalez Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Sueli Medeiros Nani Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Sergiana Dos Passos Ramos O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Taiara Santos de Lara Ribeiro Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Thais Leocadio de Miranda Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 
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Thais Malaquias Pastor O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Thais Santos Silva Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Thamiris Costa Leandro Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Thiago de Freitas O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Vinicius Mógica Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 

Wagner Silveira Gonçalves De 
Azevedo 

Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 

Walkyria Cristina De Santana O EMPREGADO se obriga a acatar ordens, comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pelo CEETEPS, ou por superiores hierárquicos, obedecendo aos regulamentos e 
regimentos, bem como poderá ter o horário de trabalho alterado por motivo de força maior, ou 
fato imprevisto, devidamente justificado pelo CEETEPS. O não cumprimento do exposto 
incidirá à falta disciplinar e à insubordinação. 

Wilian Cláudio Gomes Júnior Obriga-se o EMPREGADO, em especial, a preparar e ministrar suas aulas com eficiência, 
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de caráter 
didático, preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, comparecer a reuniões de finalidade 
pedagógica e administrativa e a tomar as providências pertinentes ao bom desempenho de 
suas funções. 
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Yucatan Koki de Araújo Além de justas causas para rescisão contratual previstas no artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, será também considerado justo motivo para rescisão contratual, a infração 
prevista na legislação vigente. 
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11. RECURSOS FÍSICOS 

11.1 SEDE 

Andar Espaço Metragem 

Térreo 

Secretaria  

Sala do ATA e Coordenação Pedagógica  

Diretoria de Serviços Administrativa  

Direção  

Auditório  

Sala dos Professores  

Sanitários Masculino e Feminino  

Depósito  

Depósito  

Sala do Grêmio  

Cozinha  

Refeitório  

Cantina  

1º Andar 

Salas de Aulas de 1 a 7  

Sanitários Masculino e Feminino  

Sala de Coordenação de Curso  

Laboratório de Informática B  

Laboratório de Informática D  

Laboratório de Microbiologia  

Sala de Reunião  

2º Andar 

Salas de Aulas de 8 a 14  

Sanitários Masculino e Feminino  

Centro de Informática  

Laboratório de Informática G  

Laboratório de Informática H  

Laboratório de Farmácia  

3º Andar 

Salas de Aulas de 9 a 21  

Laboratório de Hardware  

Laboratório de Projetos/Gestão  

Laboratório de Informática J  

Laboratório de Informática K  

Sanitários Masculino e Feminino  

4º Andar 

Laboratório de Química/Biologia  

Laboratório de Física  

Laboratório de Meio Ambiente  

Sala Multiuso  

Quadra  

  

11.2 EXTENSÃO 

Andar Espaço Metragem 

Térreo 
 

Assistente da Diretora 12,53 

Coordenação Pedagógica 14,82 

Grêmio Estudantil 14,50 

Secretaria 44,50 

Coordenação de Área 14,82 

Diretoria 19,05 

Sala dos Professores 24,31 

Pátio Coberto e Refeitório 250,00 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73828
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73829
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73831
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73832
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73833
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73834
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73835
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73848
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Auditório 106,80 

Depósito 00,00 

Corredor 46,80 

Laboratório A 91,60 

Biblioteca 91,60 

Lavanderia 19,70 

Cantina 21,95 

Área de Serviço 23,40 

D.M.L 2,63 

Despensa da Cozinha 19,60 

Cozinha 60,55 

Sala de Reunião 14,50 

Almoxarifado 14,82 

Recepção da Secretaria 14,83 

1º Andar 

Laboratório D - Informática 91,60 

Laboratório E - Biologia 106,80 

Laboratório B - Curso de Marketing 98,45 

Laboratório C - Informática 60,05 

Sala de Aula 06 60,05 

Sala de Aula 07 60,05 

Sala de Aula 03 60,05 

Sala de Aula 04 60,05 

Sala de Aula 05 60,05 

Sala de Aula 01 60,05 

Sala de Aula 02 60,05 

2º Andar 

Sala de Aula 14 60.62 

Sala de Aula 11 60.62 

Sala de Aula 10 60.62 

Sala de Aula 12 60.62 

Sala de Aula 13 60.62 

Sala de Aula 09 60.62 

Laboratório I - Química 115,47 

Sala de Aula 08 60.62 

Laboratório H - Informática 87.17 

Laboratório G - Informática 60.62 

Laboratório F - Curso de Segurança do Trabalho 96.77 

3º Andar 

Laboratório L - Informática 87.17 

Laboratório M - Física 115,47 

Laboratório J - Curso de Administração 96.77 

Laboratório K - Informática 60.22 

Sala de Aula 20 60.62 

Sala de Aula 21 60.62 

Sala de Aula 19 60.62 

Sala de Aula 14 60.62 

Sala de Aula 18 60.62 

Sala de Aula 16 60.62 

Sala de Aula 17 60.62 

4º Andar 
Laboratório N - Multiuso 115,47 

Quadra Esportiva 00,00 

 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73849
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73850
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73853
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73854
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73855
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73857
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73860
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73861
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73862
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73865
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73866
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73870
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73871
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73876
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73796
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73797
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73839
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73840
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73841
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73842
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73843
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73844
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73845
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73846
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73847
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73801
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73808
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73809
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73810
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73811
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73813
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73814
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73815
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73816
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73817
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73823
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73783
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73784
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73787
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73788
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73789
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73790
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73791
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73792
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73793
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73794
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73795
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73785
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php?acao=edicao&id=73786
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12. RECURSOS MATERIAIS 

Neste processo de reimplantação da Etec de Praia Grande, uma das grandes prioridades 

da equipe gestora são as questões patrimoniais um esforço imenso está sendo realizado para que 

se tenham organizados e registrados os recursos materiais. 

No link abaixo está disponibilizado   a planilha com os itens patrimoniados desta Unidade 

Escolar contemplando sede e extensão. 

https://drive.google.com/file/d/1pZhD2Y0MeNzi_HZLQGnngiS5O6fCKZz-/view?usp=sharing 

 

13. RECURSOS FINANCEIROS 

A seguir dos recursos financeiros que viabilizam as atividades na Etec de Praia Grande – 

Sede e Extensão Balneário Maracanã. 

Providos pelo Centro Paula Souza 

Verba de Adiantamento – Mensal  (Despesas 
Miúdas) 

R$ 5.900,00 

Verba de Vale Transporte – Mensal  R$ 1.500,00 

Providos pela Unidade Escolar 

Verba da APM – Média Mensal de Recursos 
Utilizados 

R$ 1.000,00 
 

 

14. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

 

 

 

 

Limpeza Sede  

Empresa: RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA EPP 
Informações do Contrato nº 095/17 e Processo nº 6893/16 
Vigência: 15 meses 
Gestor:  IEDA MARIA JARDIM PRADO FERRO 

Segurança Sede 

Empresa: SNS SEGURANÇA EIRELI – EPP 
Informações do Contrato nº 060/2017 e Processo nº 0510/17 
Vigência: 15 meses 
Gestor:  DOLORES REGINA MESQUITA CASSIMIRO 

Segurança Classe Descentralizada 

Empresa: RAGASSI PATRIMONIAL EIRELI - EPP 
Informações do Contrato nº 201/2015 e Processo nº 4197/15 
Vigência: 15 meses 
Gestor:  DOLORES REGINA MESQUITA CASSIMIRO 

Limpeza Classe Descentralizada 

CONTRATO EMERGENCIAL – PROVAC SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 50.400.407/0001-84 
Gestor: IEDA MARIA JARDIM PRADO FERRO 

https://drive.google.com/file/d/1pZhD2Y0MeNzi_HZLQGnngiS5O6fCKZz-/view?usp=sharing
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15. ORGÃOS COLEGIADOS 

15.1  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

O que é a APM? 

A APM - Associação de Pais e Mestres, entidade com objetivos sociais e educativos, não 

terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. 

Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe a: 

I. Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais 
colimados pela escola; 

II. Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola; 
III. mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

escola, provendo condições que permitam: 
a) melhoria do ensino; 
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de 

saúde; 
c) a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações; 
d) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de 

pais, professores e alunos; 
e) a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser 

acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 
IV. Colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos 

períodos ociosos, ampliando-se o conceito de escola como “Casa de Ensino” para “Centro 
de Atividades Comunitárias”; 

V. Favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando: 
a) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de 

ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos; 
b) aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar. 

Membros da APM 
Diretoria Executiva 
Diretor Executivo - Wilian Cláudio Gomes Júnior - Professor 
Vice Diretor Executivo - Alexandre Marchiori de Almeida - Professor 
Secretária - Ieda Maria Jardim Prado Ferro - Funiconária 
Diretor Financeiro - Valéria Garcia Rebustine Cardoso - Mãe de aluno 
Vice Diretor Financeiro - Sueli Medeiros Nanni - Professora 
Diretor Cultural, Esportivo e Social - Simone da Silva Marques - Aluna 
Diretor de Patrimônio - Rafael Martins Gomes - Professor 
Conselho Deliberativo 
Presidente Nato - Diretor - Fernando José Pereira 
Professor - Eduardo de Pinho Amoedo 
Professora - Muriel Bucci 
Professor - Kiyoshi Nagata 
Mãe de Aluno - Beatriz Santana Reverte 
Mãe de Aluno - Tamara Ribeiro dos Anjos 
Pai de Aluno - Wilson Rodrigues de Sousa 
Mãe de Aluno - Rizoneide Alves de Oliveira 
Aluno - Jefferson Campos Beira Junior 
Aluna - Simone Gomes Bento 
Admitido - Ex-aluna - Syllis Flávia Paes Bezerra 
Conselho Fiscal 
Pai de Aluno - Wilson José da Silva 
Mãe de Aluno - Irene Maria Cestaro 
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15.2 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO A ACIDENTES – CIPA 

O que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes – CIPA? 

CIPA é a sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que visa à prevenção 

de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, buscando conciliar o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde de todos os trabalhadores. 

 Atribuições da CIPA? 

A CIPA terá por atribuição: 

• identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação 

do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver; 

• elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de 

segurança e saúde no trabalho; 

• participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho; 

• realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a 

identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores. 

Membros da CIPA 

Presidente: IEDA MARIA JARDIM PRADO FERRO 
Vice – presidente: DOLORES REGINA MESQUITA CASSIMIRO 
1º Secretária: ELLEN MARIA NEVES CARRICONDO 
2º Secretário: ANTONIO FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS 
 

15.3 CONSELHO DE ESCOLA 

O que é o Conselho de Escola? 
O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior de uma 
escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar, como: alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e 
comunidade externa. 
O que faz o Conselho de Escola? 
Deliberar sobre: 
a proposta pedagógica da escola; 
as alternativas de solução para os problemas administrativos e pedagógicos; 
as prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e instituições auxiliares; 
II – Propor ao CEETEPS a extinção ou a criação de cursos; 
III – Aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; 
IV – Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e 
metas estabelecidas. 
Membros do Conselho de Escola 

Nome Segmento que Representa 

Fernando José Pereira Diretor de Escola - Presidente 

Jefferson Santos Andrade Representantes das Diretorias e Relações 
Institucionais 

Rafael Costa de Moura Representante dos Professores - Sede 
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Nilton Almeida Representante dos Professores - Extensão 

Dolores Regina Mesquita Cassimiro Representante dos Servidores Técnico Administrativo 

Fábio de Souza Leite Representante dos Pais de Alunos da Sede 

Silvio Cescon Filho Representante dos Pais de Alunos da Extensão 

Luiz Carlos Prado Pereira Representante dos Alunos  

Willian Claudio Gomes Junior Representantes das Instituições Auxiliares (APM) 

Adelino Augusto de Andrade Junior Representante de Órgão  de Classe (CRECI) 

Sillys Flávia Paes Bezerra Aluno Egresso Atuante na sua Área de Formação – 
Técnico em Logística 

Francisco Tadeu da Costa Representante do Poder Público Municipal – 
Subsecretaria de Assuntos para a Juventude 

Miriam Aparecida Sanches Ribeiro Representante dos Empresários, Vinculados a um dos 
Cursos – Setor Varejista do Município 

 

15.4 GRÊMIO ESTUDANTIL 

O que é o Grêmio Estudantil? 

O grêmio representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite que os alunos 

discutam, criem e fortalecer as possibilidades de atividades tanto no ambiente escolar como na 

comunidade. 

O Grêmio Estudantil é um importante instrumento de aprendizagem para cidadania, 

convivência, responsabilidade e de luta por direitos. 

Grêmio Estudantil pode fazer muitas coisas, desde organizar festas nos finais de semana 

para atingir melhorias na qualidade do ensino. Ele tem o potencial de integrar mais os alunos entre 

si, com toda a escola e com a comunidade. 

Objetivos 

I. Congregar o corpo discente da Escola; 

II. Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da Escola; 

III. incentivar a cultura literal a e desportiva de seus membros; 

IV. Promover a cooperação entre administradores, professores, funcionários os e alunos, no 

trabalho escolar, buscando seu aprimoramento; 

V. Realizar intercâmbios cultural, educacional, desportivo e social com outras entidades; 

VI. Zelar pela adequação do ensino pelas reais necessidades da juventude e do povo, bem 

como pelo ensino público e gratuito; 

VII. defender a democracia, a independência e o respeito, liberdades fundamentais do homem, 

sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política ou religiosa; 

VIII. lutar pela democracia permanente na Escola, através do direito de participação nos assuntos 

internos. 

Eleições 2018 

Comissão Eleitoral: 

1. Renildo Vicente de Queiroz 
2. Mateus Mello de Souza 
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3. Jonatan Costança Silva de Carvalho 
4. Pedro Henrique A. A. Silva 
5. Plácido Nunes da Silva Filho 

Atribuições da Comissão Eleitoral: 

1. Divulgação do processo eleitoral do novo Grêmio Estudantil; 
2. Mediação do processo eleitoral e campanha das chapas; 
3. Realização da votação e apuração dos votos. 

Cronograma: 

Disponibilizado eletronicamente no Link - 
https://drive.google.com/file/d/1Bk1zP9qSJoTSpMBbtQeSH_6usINcGd6K/view?usp=sharing 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Bk1zP9qSJoTSpMBbtQeSH_6usINcGd6K/view?usp=sharing
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

16. MISSÃO 

Formar profissionais éticos, competentes para exercer a sua cidadania e atuar no mundo 

do trabalho, preparados para atender as constantes mudanças e inovações. 

 

17. VISÃO 

Ser a Escola Técnica reconhecida pela organização, inclusão e competência na educação 

profissional de jovens e adultos do município de Praia Grande e adjacências, para que sejam 

capazes de mudar a sua realidade econômico e social e da região que residem. 

 

18. CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

18.1 A CIDADE DE PRAIA GRANDE 

A história de sua formação está intimamente ligada à de São Vicente, da qual foi distrito 

até 1966, quando o Supremo Tribunal Federal, examinando recurso extraordinário pela 

municipalidade de São Vicente, deu ganho de causa ao município de Praia Grande, concedendo-

lhe autonomia. A Lei Estadual nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, já havia determinado a 

emancipação. 

O topônimo Praia Grande decorre da extensa praia - cerca de 40 quilômetros - que lhe 

serve de divisa territorial, e que os primitivos habitantes já chamavam de "peaçabuçu", o porto 

grande. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Praia Grande, por Lei Estadual 

nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, desmembrado de São Vicente, com sede no 2º distrito de São 

Vicente (Boqueirão).  Constituído de dois distritos: Praia Grande e Solemar. 

Sua instalação verificou-se no dia 19 de janeiro de 1967.  

Em divisão territorial datada de 01 de junho de 1995, o município é constituído de dois 

Distritos: Praia Grande e Solemar.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15 de 

julho de 1999. 

O município de Praia Grande faz parte do conjunto de municípios da Região Metropolitana 

da Baixada Santista. 

 

18.2 PRAIA GRANDE EM NÚMEROS 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal (www.praiagrande.sp.gov.br), portal da 

transparência 

(http://leideacesso.etransparencia.com.br/praiagrande.prefeitura.sp/Portal/desktop.html?410) e 

Instituto Brasileiro de Estudos Estatístico – IBGE ( https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/praia-

grande/panorama ) 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/
http://leideacesso.etransparencia.com.br/praiagrande.prefeitura.sp/Portal/desktop.html?410
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/praia-grande/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/praia-grande/panorama
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• População: 310.024 mil habitantes, estima-se que na temporada que ocorre nos meses de 

novembro a fevereiro o número de habitantes ultrapasse 1 milhão. 

• Investimentos da Município:  

o Investimentos em Educação no ano de 2017: R$ 183.006.999,91 

o Compras/Licitações/Contratos: R$: 296.189.156,91 

o Total de Funcionários: 10.683 

• PIB per capita: R$ 21.300,88 

• PIB por área representativa de arrecadação 

o Agropecuária: 4.127; 

o Indústria: 285.651; 

o Serviços: 1.689.376. 

• Empregabilidade 

o Agropecuária: 0,20%; 

o Indústria: 14,40%; 

o Serviços: 71%. 

• Média Salarial: Em 2015, o salário médio mensal era de 2.4 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 17.9% (53.608). Na comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 235 de 645 e 426 de 645, 

respectivamente.  

• Índice de Desenvolvimento Humano: 0,754. 

 

19. CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE – HABILITAÇÕES DO ETIM 

19.1 ETIM ADMINISTRAÇÃO 

1ª Série 

Sexo 60% do sexo feminino 

40% do sexo masculino 

Residência 100% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 87.5% oriundos da rede pública de ensino 

12.5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 14 – 15 anos 

2ª Série 

Sexo 50% do sexo feminino 

50% do sexo masculino 

Residência 100% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 85% oriundos da rede pública de ensino 

15% oriundos da rede particular 
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Faixa Etária 15 – 16 anos 

3ª Série 

Sexo 60% do sexo feminino 

40% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem no município de 

Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 75% oriundos da rede pública de ensino 

25% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 16 – 17 anos 

 

19.2 ETIM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

1ª Série 

Sexo 25% do sexo feminino 

75% do sexo masculino 

Residência 100% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 55 % oriundos da rede pública de ensino 

45 % oriundos da rede particular 

Faixa Etária 14 – 15 anos  

 2ª Série 

Sexo 27,5% do sexo feminino 

72,5% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem no município de 

Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 62,5 % oriundos da rede pública de ensino 

37,5 % oriundos da rede particular 

Faixa Etária 15 – 16 anos 

3ª Série 

Sexo 27% do sexo feminino 

73% do sexo masculino 

Residência 100% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 65 % oriundos da rede pública de ensino 

35 % oriundos da rede particular 
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Faixa Etária 16 – 17 anos 

 

19.3 ETIM LOGÍSTICA 

1ª Série 

Sexo 45% do sexo feminino 

55% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem no município de 

Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 75% oriundos da rede pública de ensino 

25% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 14 – 15 anos 

2ª Série 

Sexo 60% do sexo feminino 

40% do sexo masculino 

Residência 5% dos alunos residem em municípios da 

região 

95% dos alunos residem no município de Praia 

Grande 

Oriundos da rede de Ensino 80% oriundos da rede pública de ensino 

20% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 15 – 16 anos 

 

19.4 ETIM MARKETING 

1ª Série 

Sexo 67,5% do sexo feminino 

32,5% do sexo masculino 

Residência 10% dos alunos residem em municípios da 

região 

90% dos alunos residem no município de Praia 

Grande 

Oriundos da rede de Ensino 57,5% oriundos da rede pública de ensino 

42,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 14 – 15 anos 
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2ª Série 

Sexo 62,5% do sexo feminino 

37,5% do sexo masculino 

Residência 100% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 70% oriundos da rede pública de ensino 

30% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 15 – 16 anos 

3ª Série 

Sexo 57,5% do sexo feminino 

42,5% do sexo masculino 

Residência 5% dos alunos residem em municípios da 

região 

95% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 70% oriundos da rede pública de ensino 

30% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 16 – 17anos 

 

19.5 ETIM QUÍMICA 

1ª Série 

Sexo 45% do sexo feminino 

55% do sexo masculino 

Residência 27,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

72,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 45% oriundos da rede pública de ensino 

55% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 14 – 15 anos 

2ª Série 

Sexo 51,4% do sexo feminino 

48,6% do sexo masculino 

Residência 11,4% dos alunos residem em municípios da 

região 

88,6% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 71,4% oriundos da rede pública de ensino 

28,6% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 15 – 16 anos 
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19.6 ETIM SEGURANÇA DO TRABALHO 

1ª Série 

Sexo 47,5% do sexo feminino 

52,5% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 83% oriundos da rede pública de ensino 

17% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 14 – 15 anos 

2ª Série 

Sexo 67,5% do sexo feminino 

32,5% do sexo masculino 

Residência 5% dos alunos residem em municípios da 

região 

95% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 80% oriundos da rede pública de ensino 

20% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 15 – 16 anos 

3ª Série 

Sexo 50% do sexo feminino 

50% do sexo masculino 

Residência 2,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

97,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 77,5% oriundos da rede pública de ensino 

22,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária 16 – 17 anos 
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20. CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE – CURSOS TÉCNICOS 

20.1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MANHÃ - SEDE 

1º Módulo 

Sexo 60% do sexo feminino 

40% do sexo masculino 

Residência 10% dos alunos residem em municípios da 

região 

90% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 82,5% oriundos da rede pública de ensino 

17,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 20 anos 

Exerce Atividade Remunerada 20% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 54,28% do sexo feminino 

45,72% do sexo masculino 

Residência 12,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

87,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 80% oriundos da rede pública de ensino 

20% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 20 anos 

Exerce Atividade Remunerada 15% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 40% do sexo feminino 

60% do sexo masculino 

Residência 17,14% dos alunos residem em municípios da 

região 

82,86% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 57,14% oriundos da rede pública de ensino 

42,86% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 20% exercem atividades remunerada 

 

 

 

 



 

99 

20.2 TÉCNICO EM CONTABILIDADE – NOTURNO - EXTENSÃO 

1º Módulo 

Sexo 70% do sexo feminino 

30% do sexo masculino 

Residência 12,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

87,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 12,5% oriundos da rede pública de ensino 

87,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 30% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 50% do sexo feminino 

50% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 87,5% oriundos da rede pública de ensino 

12,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 37,5% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 47,5% do sexo feminino 

52,5% do sexo masculino 

Residência 2,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

97,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 95% oriundos da rede pública de ensino 

5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 27 anos 

Exerce Atividade Remunerada 25% exercem atividades remunerada 

 

 

 

 

 



 

100 

20.3 TÉCNICO EM FARMÁCIA – MANHÃ  

1º Módulo 

Sexo 75% do sexo feminino 

25% do sexo masculino 

Residência 17,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

82,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 90% oriundos da rede pública de ensino 

10% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 20 anos 

Exerce Atividade Remunerada 7,5% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 52,5% do sexo feminino 

47,5% do sexo masculino 

Residência 20% dos alunos residem em municípios da 

região 

80% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 65% oriundos da rede pública de ensino 

35% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 23 anos 

Exerce Atividade Remunerada 2,5% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 40% do sexo feminino 

60% do sexo masculino 

Residência 17,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

82,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 45% oriundos da rede pública de ensino 

55% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 2% exercem atividades remunerada 
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20.4 TÉCNICO EM FARMÁCIA – NOTURNO 

1º Módulo 

Sexo 30% do sexo feminino 

70% do sexo masculino 

Residência 35% dos alunos residem em municípios da 

região 

65% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 87,5% oriundos da rede pública de ensino 

12,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 15% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 65% do sexo feminino 

35% do sexo masculino 

Residência 17,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

82,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 70% oriundos da rede pública de ensino 

30% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 23 anos 

Exerce Atividade Remunerada 10% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 52,5% do sexo feminino 

47,5% do sexo masculino 

Residência 25% dos alunos residem em municípios da 

região 

75% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 47,5% oriundos da rede pública de ensino 

52,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 5% exercem atividades remunerada 
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20.5 TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

1º Módulo 

Sexo 32,5% do sexo feminino 

67,5% do sexo masculino 

Residência 10% dos alunos residem em municípios da 

região 

90% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 67,5% oriundos da rede pública de ensino 

32,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 23 anos 

Exerce Atividade Remunerada 7,5% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 12,5% do sexo feminino 

87,5% do sexo masculino 

Residência 100 % dos alunos residem no município de 

Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 40% oriundos da rede pública de ensino 

60% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 21 anos 

Exerce Atividade Remunerada 7,5% exercem atividades remunerada 

 

20.6 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET – MANHÃ - SEDE 

1º Módulo 

Sexo 30% do sexo feminino 

70% do sexo masculino 

Residência 5% dos alunos residem em municípios da 

região 

95% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 95% oriundos da rede pública de ensino 

5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 19 anos 

Exerce Atividade Remunerada 7,5% exercem atividades remunerada 

 

 

 

 



 

103 

20.7 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET – NOTURNO - EXTENSÃO 

1º Módulo 

Sexo 30% do sexo feminino 

70% do sexo masculino 

Residência 2,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

97,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 90% oriundos da rede pública de ensino 

10% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 20 anos 

Exerce Atividade Remunerada 10% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 15% do sexo feminino 

85% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 52,5% oriundos da rede pública de ensino 

47,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 21 anos 

Exerce Atividade Remunerada 12,5% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 37,5% do sexo feminino 

62,5% do sexo masculino 

Residência 100% dos alunos residem no município de 

Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 57,5% oriundos da rede pública de ensino 

42,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 21 anos 

Exerce Atividade Remunerada 7,5% exercem atividades remunerada 
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20.8 TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

1º Módulo 

Sexo 50% do sexo feminino 

50% do sexo masculino 

Residência 2,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

97,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 87,5% oriundos da rede pública de ensino 

12,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 22 anos 

Exerce Atividade Remunerada 37,5% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 40% do sexo feminino 

60% do sexo masculino 

Residência 7,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

92,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 87,5% oriundos da rede pública de ensino 

12,5% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 22 anos 

Exerce Atividade Remunerada 52,5% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 20% do sexo feminino 

80% do sexo masculino 

Residência 2,5% dos alunos residem em municípios da 

região 

97,5% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 40% oriundos da rede pública de ensino 

60% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 24 anos 

Exerce Atividade Remunerada 15% exercem atividades remunerada 
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20.9 TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

1º Módulo 

Sexo 65% do sexo feminino 

35% do sexo masculino 

Residência 10% dos alunos residem em municípios da 

região 

90% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 90% oriundos da rede pública de ensino 

10% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 35 anos 

Exerce Atividade Remunerada 47,5% exercem atividades remunerada 

2º Módulo 

Sexo 27,5% do sexo feminino 

72,5% do sexo masculino 

Residência 20% dos alunos residem em municípios da 

região 

80% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 65% oriundos da rede pública de ensino 

35% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 39 anos 

Exerce Atividade Remunerada 32,5% exercem atividades remunerada 

3º Módulo 

Sexo 36% do sexo feminino 

64% do sexo masculino 

Residência 24% dos alunos residem em municípios da 

região 

76% dos alunos residem na Praia Grande 

Oriundos da rede de Ensino 44% oriundos da rede pública de ensino 

56% oriundos da rede particular 

Faixa Etária Média de 36 anos 

Exerce Atividade Remunerada 32% exercem atividades remunerada 
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21. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 

Meta: Aumentar as vagas de estágios em 20% aos alunos 
Cumprimento da meta: Não cumprimento da meta  
Justificativa: No ano de 2017, devido as inúmeras dificuldades encontradas pela equipe gestora, 
incluindo a reestruturação do acompanhamento dos estagiários, apenas foi possível manter o 
número de estagiários da Unidade desde maio de 2017. 

Meta: Captar água da chuva e dos condicionadores de ar, para utilização na limpeza de 30% do 
prédio 
Cumprimento da meta: Não cumprimento da meta 
Justificativa: Esta meta já estava prevista no PPG da gestão anterior, não sendo prioridade, 
desta gestão o desenvolvimento. 
Outro fator para o não cumprimento se deu pois com a mudança de prédio e de gestão não 
existiam documentos para comparação. 

Meta: Construção de 100% dos Manuais de Orientação dos Alunos 
Cumprimento da meta: Cumprimento Pleno da Meta – 100% 
Justificativa: No ano de 2017 a unidade construiu e disponibilizou os seguintes manuais: 
- Manual de Orientação do TCC; 
- Manual do Professor/Servidor; 
- Manual de Estágio; 
- Manual do Aluno. 

Meta: Elaborar mecanismos eficientes para conscientização da população interna, para reduzir 
em 10% o consumo de água e luz na unidade 
Cumprimento da meta: Não cumprimento da meta 
Justificativa: Esta meta já estava prevista no PPG da gestão anterior, não sendo prioridade, 
desta gestão o desenvolvimento. 
Outro fator para o não cumprimento se deu pois com a mudança de prédio e de gestão não 
existiam documentos para comparação. 

Meta: Implantar Sistema de Gestão Acadêmica em 10% das rotinas acadêmicas da Unidade 
Escolar 
Cumprimento da meta: Cumprimento Pleno da Meta – 100% 
Justificativa: Com a implantação do Sistema Acadêmico NSA as rotinas acadêmicas estão 
sendo dinamizadas os processos de comunicação e de gestão acadêmica 

Meta: Implementar Rotinas Pedagógicas em 100% das Habilitações da Unidade Escolar 
Cumprimento da meta: Cumprimento parcial da meta - 50% 
Justificativa: A realização de capacitações para construção do PTD e de registros em diários de 
classe a análise dos documentos permitiu verificar que 50% dos registros houveram alinhamento 
com o Plano de Curso e deliberações existentes. 

Meta: Incentivar Leitura e utilização da Biblioteca aumentando em 35% o número de empréstimos 
em 5 anos 
Cumprimento da meta: Não cumprimento da meta 
Justificativa: No ano de 2017, devido as inúmeras dificuldades encontradas pela equipe gestora, 
incluindo a reestruturação dos espaços, no ano de 2017 não conseguimos aumentar os índices 
de empréstimo no ano. 
Para o ano de 2018 reestruturamos o espaço da biblioteca e o recebimento de acervo acreditamos 
que a meta será alcançada. 

Meta: Melhorar os recursos tecnológicos em 50% 
Cumprimento da meta: Cumprimento Pleno da Meta – 100% 
Justificativa: Com o recebimento de 80 computadores foi possível reestruturar os laboratórios 
da sede e a implantação de um novo laboratório na extensão. 

Meta: Ofertar a 100% dos docentes capacitação para Construção do PTD e registros do diário de 
classe 
Cumprimento da meta: Cumprimento Pleno da Meta – 100% 
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Justificativa: Realização de capacitação presenciais, utilizando os espaços das reuniões 
pedagógicos para construção do PTD e para realização de registros em diário de classe e da 
frequência dos alunos. 

Meta: Organizar 100% do prédio quanto a mobiliários e espaços da Sede e Classe 
Descentralizada 
Cumprimento da meta: Cumprimento Pleno da Meta – 100% 
Justificativa: A reestruturação dos espaços com a criação de salas de projetos, sala de 
coordenação e sala de reuniões na sede e reestruturação de espaços na extensão permitiram 
criar ambientes que potencializam os espaços de aprendizagem. 

Meta: Organizar a vida funcional de 100% dos Servidores e Professores 
Cumprimento da meta: Cumprimento Parcial da Meta – 85% de cumprimento. 
Justificativa: Embora houvesse um grande empenho da equipe da Diretoria de Serviços 
Administrativos a meta se cumpriu em 85% pois questões como incorporações e contagem de 
tempo não foram concluídas no ano de 2017. 

Meta: Reduzir em 30% os índices de evasão da Unidade Escolar 
Cumprimento de meta: Cumprimento Parcial da Meta – 13% de cumprimento. 
Justificativa: A unidade no ano de 2017 de deixou de perder 52 alunos, 30% representaria deixar 
de perder 404 alunos. 

Meta: Reduzir em 50% os índices de evasão do Curso Técnico em Informática 
Cumprimento da meta: Cumprimento Parcial da Meta – 80% de cumprimento. 
Justificativa: Para o cumprimento da meta da meta deveríamos deixar de perder 30 alunos no 
curso técnico em informática, porém com todas as ações realizadas apenas conseguimos manter 
24 alunos no curso. 

Meta: Sistematizar em 100% as rotinas de funcionamento escolar, priorizando o atendimento a 
alunos e professores e gestão do tempo  
Cumprimento de meta: Cumprimento Pleno da Meta 
Justificativa: Organização do registro do Livro Ponto do professor e funcionário; 
Organização dos espaços e planilhas de reservas de equipamentos; 
Organização da distribuição de chaves de salas de aulas e laboratórios. 
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22. INDICADORES 

22.1 PROGRESSÕES PARCIAIS – ETIM – SEDE 

No ETIM de Química dos 19 componentes curriculares, da 1ª série, apenas 2 componentes tiveram 

alunos com Progressão Parcial sendo elas: 

- Biologia com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Análise dos Processos Físicos Químicos I com 7 alunos em Progressão Parcial. 

 

22.2 PROGRESSÕES PARCIAIS – ETIM – EXTENSÃO 

No ETIM de Administração, dos 17 componentes curriculares, da 1ª série, apenas 3 componentes 

tiveram alunos com Progressão Parcial sendo elas: 

- Biologia com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Química com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Inglês com 1 aluno em Progressão Parcial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a 2ª série, do ETIM de Administração dos 20 

componentes curriculares deste ano, apenas 1 

componente teve alunos com Progressão Parcial 

sendo ele: 

- Química com 4 alunos em Progressão Parcial; 
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Nesta Habilitação do ETIM (Informática para 

Internet), dos 18 componentes curriculares, da 1ª 

série, apenas 3 componentes tiveram alunos com 

Progressão Parcial sendo elas: 

- Biologia com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Matemática com 2 alunos em Progressão Parcial; 

- História com 1 aluno em Progressão Parcial; 

 

 

 

 

Para a 2ª série, do ETIM de Informática para 

Internet dos 16 componentes curriculares deste 

ano, 2 componentes tiveram alunos com 

Progressão Parcial sendo ele: 

- Química com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Matemática com 2 alunos em Progressão Parcial. 
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No ETIM de Marketing, 2ª Série, dos 17 componentes curriculares, 4 componentes tiveram alunos 

com Progressão Parcial sendo elas: 

- Química com 2 alunos em Progressão Parcial; 

-  Filosofia com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Geografia com 1 aluno em Progressão Parcial; 

- Técnicas de Informação e Comunicação 

Mercadológica (TICM) com 1 aluno em Progressão 

Parcial. 

 

 

 

 

No ETIM de Segurança do Trabalho, 1ª Série, dos 17 componentes curriculares, apenas o 

componente curricular de Biologia tem alunos em 

Progressão Parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No ETIM de Segurança do Trabalho, 2ª Série, dos 17 componentes curriculares, apenas o 

componente curricular de Química tem alunos em Progressão Parcial, sendo um total de 4 alunos. 
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22.3 PROGRESSÕES PARCIAIS – MODULARES – EXTENSÃO 

Para as habilitações modulares, apenas o Curso 

Técnico em Contabilidade da Extensão tem alunos 

com Progressão Parcial, sendo apenas dois 

componentes curriculares (aplicativos 

informatizados  e inglês instrumental) cada 

componente com apenas um aluno em progressão 

parcial. 

 

 

 

 

 

22.4 EVOLUÇÃO DA DEMANDA – SEDE 

 

A análise da demanda da sede permite observar que existe uma constante no número de inscritos, 

tendo um aumento significativo nos primeiros semestres de 2017/2018 com a implantação das 

habilitações do ETIM. 
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22.5 EVOLUÇÃO DA DEMANDA – EXTENSÃO 

 

 

A análise da demanda da extensão permite observar que: 

Existe um início de uma estabilidade nas demandas do Vestibulinho para os segundos semestres; 

As inscrições para as habilitações do ETIM teve quedas em relação ao ano de 2016, estando a 

iniciar a estabilidade da demanda. 
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22.6 OBSERVATÓRIO ESCOLAR 

 

A análise do observatório escolar no ano de 2017 foi além das expectativas da Unidade 

Escolar, porém com índices abaixo da média da região e o Centro Paula Souza, com quedas 

significantes nos blocos de Convênios, Parcerias e Contratos; Gestão de Pessoas e Pedagógica. 

A dificuldade em encontrar evidências durante a mudança de prédio e de gestão 

administrativa, foi fator importante para a queda nos índices no ano de 2017. 

 

22.7 WEBSAI 
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A análise dos dados do WEBSAI, em seu desempenho geral, permite: 

Processo: 

•  Foi realizado um trabalho coletivo e organizado para que a meta de 93% de questionários 

respondidos fosse cumprida; 

• A unidade tem índices menores que as Etecs da região em 5,7 pontos percentuais; 

• A unidade está abaixo da média do Centro Paula Souza em 8,52 pontos percentuais; 

Resultado: 

• A unidade tem índices menores que as Etecs da região em 9,7 pontos percentuais; 

• A unidade está abaixo da média do Centro Paula Souza em 10,89 pontos percentuais; 

Ao analisar o gráfico de desempenho podemos observar: 

• O índice atribuído para o processo é de 66,08 do ideal; 

• O maior resultado foi sobre ambiente educativo com 76,49% que foi uma surpresa para a 

Unidade Escolar, levando em consideração todas as defasagens, de infraestrutura, que a 

mudança de prédio da sede provocou no ano de 2017; 

• Desempenho escolar foi o menor índice que representa 57,06, este índice avalia o resultados 

dos processos de avaliação da aprendizagem o que demonstra que existe um longo caminho 

a ser percorrido pela gestão pedagógica da unidade. 
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22.8 PERDAS POR CURSO 

22.8.1 Contabilidade – Manhã – Sede 

 

Para o curso de Contabilidade na Sede, podemos observar que o maior índice de perda acontece 

no 2º módulo com média de 21,5%, vale destacar no Curso Técnico em Contabilidade o trabalho 

da Coordenação de Curso para a articulação dos projetos para manter o aluno no curso. 

22.8.2 Contabilidade – Noturno – Extensão 

 

Para o curso de Contabilidade noturno, oferecido na extensão, podemos observar que o maior 

índice de perda acontece no 2º módulo com média de 55%, vale destacar que os trabalhos da 

coordenação que se iniciaram em maio do ano de 2017, tem surtido grandes progressos na redução 

dos índices de evasão. 
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22.8.3 Farmácia – Manhã 

 

Para o curso de Farmácia, no período da manhã, podemos observar que o maior índice de perda 

acontece no 2º módulo com média de 22,5%, a análise dos dados de alunos que desistiram do 

curso permite observar que uma expressiva parte dos alunos evadidos ingressam em ensino 

superior, visto que a faixa etária destas turmas é de 20 anos. 

 

22.8.4 Farmácia – Noturno 

 

Para o curso de Farmácia, no período noturno, podemos observar que o maior índice de perda 

acontece no 2º módulo com média de 21,5%, a análise dos dados de alunos que desistiram do 

curso permite observar que: 

- 30% dos desistentes ingressaram no mercado de trabalho; 

- 40% tem dificuldades de acompanhar o curso, pois voltarão a estudar após muito tempo da 

conclusão do Ensino Médio 

-  30% Ingressam no ensino superior. 
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22.8.5 Informática 

 

Para o curso de Informática, podemos observar que o maior índice de perda acontece no 2º módulo 

com média de 37,7%, a análise dos dados de alunos que desistiram do curso permite observar que: 

- 30% dos alunos evadidos ingressam em ensino superior; 

- 30% tem dificuldades em acompanhar o curso; 

- 20% não se identificam o curso; 

- 20% por problemas pessoais. 

 

22.8.6 Informática para Internet – Noturno – Extensão 

 

Para o curso de Informática para internet, oferecido na extensão, podemos observar que o maior 

índice de perda acontece no 2º módulo com média de 37,3%, a análise dos dados de alunos que 

desistiram do curso permite observar que: 

- 20% dos alunos evadidos ingressam em ensino superior; 

- 30% tem dificuldades em acompanhar o curso; 

- 30% não se identificam o curso; 
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- 20% por problemas pessoais. 

 

22.8.7 Logística 

 

Para o curso de Logística, podemos observar que o maior índice de perda acontece no 2º módulo 

com média de 20%. 

90% dos alunos que não continuam no curso é devido ao ingresso no mercado de trabalho. 

 

22.8.8 Transações Imobiliárias 

 

Para o curso de Transações Imobiliárias, podemos observar que o maior índice de perda acontece 

no 2º módulo com média de 44,5%. A analise dos dados dos alunos que desistirão permite: 

- 50% tem dificuldades de acompanhar o curso; 

- 30% ingressam no mercado de trabalho 

- 20% não se identificaram o curso.
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23. PONTOS FORTES 

Recursos Humanos 

• Coordenadores de Curso comprometidos com a reconstrução da Unidade Escolar; 

• Professores do ETIM, Farmácia e Contabilidade envolvidos e participativos com as 
atividades do curso; 

• Bom atendimento dos departamentos para professores e alunos. 

• Serviços terceirizados de limpeza e segurança na sede e extensão em plena atividade; 

Infraestrutura e Localização 

• Prédio novo com espaço para criação de espaços de aprendizagem e organização 
administrativa; 

• Infraestrutura para implantação de rede de computadores pronta; 

• Boa localização do prédio; 

• 3 Salas Multiuso com Datashow e computadores; 

• Sala de projeto/Laboratório de Gestão; 

• Biblioteca com computadores e internet e modesta ampliação do acervo; 

• Início do funcionamento da cantina na sede e extensão; 

• Organização da sala de Coordenação de Curso na sede; 

• Instalação e ativação do Link de Intragov; 

• Aquisição de link de internet particular; 

• Implantação do sistema de gestão acadêmica NSA. 

Mobiliários e Equipamentos 

• Mobiliários recebido e em uso 

• Laboratórios de informática com computadores novos; 

• Criação do quarto laboratório de informática na extensão. 

 

24. SITUAÇÕES PROBLEMA 

Recursos Humanos 

• Falta de servidores administrativos para execução das tarefas; 

• Quadro de professores não completo desde o início das aulas; 

• Absenteísmo docente. 

Infraestrutura e Localização 

• Região muito propicia a assaltos e pontos de vendas de drogas; 

• Falta de câmeras de monitoramento interno na sede e extensão; 

• Falta de ar condicionado nos laboratórios de informática, farmácia, microbiologia e 
múltiplo; 

• Acervo técnico restrito na biblioteca; 

• Falta de cortinas nas salas de aula e laboratórios na sede e extensão; 

• Falta de Manutenção nos extintores e sistema de alarmes de incêndio. 

Mobiliários e Equipamentos 

• Poucos recursos de Datashow na sede e extensão; 

• Falta de equipamentos para ativação do laboratório de química na sede e múltiplo na 
extensão; 

• Organização do patrimônio. 

Oferta de Cursos 

• Altos índices de evasão dos Cursos Técnicos da Sede e Classe Descentralizada, em 
especial: Informática; Informática para Internet e Transações Imobiliárias. 

• Pouco oferecimento de oportunidades de estágio aos alunos dos cursos técnicos. 

 



 

120 

25. PRIORIDADES 

Recursos Humanos 

• Completar o quadro de docentes para o 2018; 

• Realizar processos seletivos para cadastro reserva de professores para as próximas 
atribuições. 

Infraestrutura e Localização 

• Reiterar a solicitação a Guarda municipal e Policia Militar rondas para garantir a segurança 
dos alunos, professores e servidores da Unidade Escolar; 

• Realizar a instalação de câmeras de monitoramento; 

• Ajustar a documentação referente a solicitação de ar condicionado junto ao Centro Paula 
Souza. 

• Realizar ações para a instalação das cortinas nos espaços da sede e extensão; 

• Realizar a manutenção dos extintores de incêndio. 

Mobiliários e Equipamentos 

• Solicitação e aquisição pela APM e Centro Paula Souza de equipamentos para melhor 
funcionamento das aulas práticas e dinamismo de aulas teóricas; 

Oferta de Cursos 

• Promoção de ações que viabilizem a permanência do aluno na escola; 

• Aumento da demanda de vagas de estágio. 

 

26. OBJETIVOS 

Recursos Humanos 

• Realizar as contratações dos docentes; 

• Realizar processo seletivo de docentes para todas as habilitações da Unidade Escolar. 

Infraestrutura e Localização 

• Solicitar a Guarda municipal e Policia Militar rondas intensivas nos diversos períodos de 
funcionamento da Unidade Escolar e em especial nos horários de entradas e saídas dos 
alunos; 

• Instalar cortinas nas salas de aula, laboratórios e ambientes administrativos; 

• Instalar câmeras de monitoramento; 

• Adquirir Datashows para instalação em espaços multimídias; 

• Realizar a recarga dos extintores de incêndio. 

Mobiliários e Equipamentos 

• Solicitar e aquisição de equipamentos para melhor funcionamento das aulas práticas e 
dinamismo de aulas teóricas. 

Oferta de Cursos 

• Diminuir índices de evasão dos cursos técnicos noturnos, em especial nos cursos: 
o Informática; 
o Informática para Internet; 
o Transações Imobiliárias. 

• Aumentar a demanda de vagas de estágio e de programas de aprendizagem para os 
cursos técnicos da sede e extensão. 
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27. METAS 

Meta: Aumentar as vagas de estágios e programas de aprendizagem em mais 3 parcerias 
Descrição: Realizar a captação de 3 programas de estágio/programas de aprendizagem no ano 
de 2018. 

Meta: Implantar Sistema de Gestão Acadêmica em 100% das rotinas acadêmicas da Unidade 
Escolar 
Descrição: Realizar a implantação do NSA em 100% das rotinas da secretaria acadêmica na 
sede e extensão em 1 ano. 

Meta: Melhorar os recursos tecnológicos em 50% 
Descrição: Meta de 3 anos para melhoria dos recursos tecnológicos que representam aquisição 
de 3 Datashow para sede e extensão, para salas de aulas de a implantação de computadores 
nos espaços de aprendizagem e administrativo, sendo eles: 
- Laboratório de projetos/gestão;  
- Sala da Coordenação; 
- 3 computadores na Biblioteca; 
- Computadores para o administrativo. 

Meta: Ofertar formação continuada a 100% dos docentes com foco no Registros, do Plano de 
Trabalho Docente/ Avaliação e Recuperação. 
Descrição: Realização de três capacitações presenciais, utilizando Reuniões Pedagógicas, 
durante o ano letivo de 2018, com foco na Elaboração do Plano de Trabalho Docente e os 
registros Diários de Classes. 

Meta: Reduzir em 30% os índices de evasão dos Cursos Técnicos da Unidade Escolar 
Descrição: Reduzir, em um ano, 15% dos índices de evasão dos cursos técnicos, que 
corresponde a 117 alunos. 

Meta: Redução de 50% dos índices de evasão no 2º módulo da Habilitação de Técnico em 
Transações Imobiliárias 
Descrição: Garantir a permanência de 15 alunos no 2º módulo do curso técnico em Transações 
Imobiliárias no ano de 2018. 

Meta: Realizar os processos seletivos de 100% das habilitações da Unidade Escolar. 
Descrição: Realizar no ano de 2018 processo seletivo para cadastro reserva de docentes para 
100% das habilitações da Unidade Escolar. 

Meta: Instalar cortinas em 100% dos ambientes da Sede e Extensão 
Descrição: Meta de 2 anos para instalação de cortinas em 100% dos espaços da sede e 
extensão. 

Meta: Instalar câmeras de monitoramento em 100% dos ambientes da Sede e Extensão 
Descrição: Meta de 4 anos para instalação de câmeras de monitoramento em 100% dos espaços 
da sede e extensão. 

Meta: Realizar a manutenção dos extintores de incêndio em 100% na sede e extensão. 
Descrição: Realizar as manutenções legais e preventivas nos extintores de incêndio na sede e 
extensão em 100% no período de 1 ano. 

 

28. PROJETOS 2018 

Meta: Aumentar as vagas de estágios e programas de aprendizagem em mais 3 parcerias 
Projeto: Projeto de Relações Institucionais 
Link do Projeto:  
https://drive.google.com/file/d/1LNI5k-voHqopuKIm0Bmm-jERkv9wcQD2/view?usp=sharing  

Meta: Implantar Sistema de Gestão Acadêmica em 100% das rotinas acadêmicas da Unidade 
Escolar 
Projeto: Implantação do NSA na Etec de Praia Grande 
Link do Projeto: 
 https://drive.google.com/file/d/10ylGVkqNnClONV4LmwEY8Q33lt23R2m4/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LNI5k-voHqopuKIm0Bmm-jERkv9wcQD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ylGVkqNnClONV4LmwEY8Q33lt23R2m4/view?usp=sharing
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Meta: Ofertar formação continuada a 100% dos docentes com foco no Registros, do Plano de 
Trabalho Docente/ Avaliação e Recuperação. 
Projeto: Projeto da Coordenação Pedagógica 
Link do Projeto:  
https://drive.google.com/file/d/1kA2Hw3Pv9Zz1WdF-OKVfBSQX9UuyErgR/view?usp=sharing  

Meta: Reduzir em 30% os índices de evasão dos Cursos Técnicos da Unidade Escolar 
Projeto: Projetos da Coordenação de Curso 
Link dos Projetos: 
 https://drive.google.com/file/d/1jjwqBvu1MI5BO5YBdIaztQljjb5l6LcA/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1Pn-NpYqfatPMYZICzNVhQkMUCcchC23o/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/11OwJQEogW3s2z3KPmTtaq2oRgNYAnPwR/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/11OwJQEogW3s2z3KPmTtaq2oRgNYAnPwR/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/11WCPFDz_kytPj8pafHqMQnVEGv-7OBES/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1P4a9_PBu360vnXBOpn_UqCwydYpAiu7z/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/11BBIsZIHBC7nhdgMsuywcpt7OiQBt9SO/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1P4a9_PBu360vnXBOpn_UqCwydYpAiu7z/view?usp=sharing 

Meta: Redução de 50% dos índices de evasão no 2º módulo da Habilitação de Técnico em 
Transações Imobiliárias 
Projeto: Projeto da Coordenação Pedagógica e da Coordenação de Curso do Técnico em 
Transações Imobiliárias 
Link do Projeto:  
https://drive.google.com/file/d/1kA2Hw3Pv9Zz1WdF-OKVfBSQX9UuyErgR/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1jjwqBvu1MI5BO5YBdIaztQljjb5l6LcA/view?usp=sharing 

Meta: Realizar os processos seletivos de 100% das habilitações da Unidade Escolar. 
Projeto: Processo Seletivo em Foco 
Link do Projeto 
https://drive.google.com/file/d/1GFBI2EACGNR69VU79qbbXLU_GM27gk1H/view?usp=sharing 

 
 

29. PROJETOS FUTUROS 

Meta: Melhorar os recursos tecnológicos em 50% 
Projeto: Melhoria da infraestrutura tecnológica da Etec de Praia Grande 
Link do Projeto: 
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-
39mZk/view?usp=sharing 

Meta: Instalar cortinas em 100% dos ambientes da Sede e Extensão 
Projeto: Melhoria da infraestrutura física 
Link do Projeto: 
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-
39mZk/view?usp=sharing 

Meta: Instalar câmeras de monitoramento em 100% dos ambientes da Sede e Extensão 
Projeto: Melhoria da infraestrutura física 
Link do Projeto: 
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-
39mZk/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1kA2Hw3Pv9Zz1WdF-OKVfBSQX9UuyErgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjwqBvu1MI5BO5YBdIaztQljjb5l6LcA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pn-NpYqfatPMYZICzNVhQkMUCcchC23o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11OwJQEogW3s2z3KPmTtaq2oRgNYAnPwR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11OwJQEogW3s2z3KPmTtaq2oRgNYAnPwR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WCPFDz_kytPj8pafHqMQnVEGv-7OBES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4a9_PBu360vnXBOpn_UqCwydYpAiu7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11BBIsZIHBC7nhdgMsuywcpt7OiQBt9SO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4a9_PBu360vnXBOpn_UqCwydYpAiu7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kA2Hw3Pv9Zz1WdF-OKVfBSQX9UuyErgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjwqBvu1MI5BO5YBdIaztQljjb5l6LcA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFBI2EACGNR69VU79qbbXLU_GM27gk1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-39mZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-39mZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-39mZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-39mZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-39mZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQWhd0PW0gYMG1DmWR47ZOr0z1-39mZk/view?usp=sharing
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30. PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 
 
No dia 27 de março o Conselho de Escola se reuniu para aprovação do Plano Plurianual de Gestão 

2018-2022, conforme imagens da ata de reunião, lista de presença e fotos da reunião. 
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31. AVALIAÇÃO DO PPG 
 

ETEC: 153 - Etec de Praia Grande 

Data de Conclusão e Envio do PPG:  

MUNICÍPIO: Praia Grande 
 

Legenda                             Sim  (S)           Não (N)            Parcialmente (P)  
 

TÓPICOS S N P 

  Projeto Politíco Pedagógico 
   

CARACTERIZAÇÃO S N P 

  Introdução 
   

  Atos legais de criação 
   

  Histórico 
   

  Modalidades de Ensino oferecidas pela escola 
   

  Agrupamento Discente 
   

  Classes Descentralizadas 
   

  Recursos Humanos 
   

  Recursos Físicos 
   

  Recursos Materiais 
   

  Recursos Financeiros 
   

  Serviços Terceirizados 
   

  Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares 
   

PLANO DE METAS - PROJETOS S N P 

  Missão 
   

  Visão 
   

  Características regionais 
   

  Características do corpo discente 
   

  Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior 
   

  Indicadores  (seleção, justificativa da escolha, pertinência e relevância) 
   

  Pontos Fortes (condizem com os indicadores selecionados) 
   

  Situações-problema (condizem com os indicadores selecionados) 
   

  Prioridades (estabelecem uma relação com a missão e o Projeto Político-pedagógico) 
   

  Definição de Objetivos (clareza e coerência com o Projeto Político-Pedagógico e prioridades 
estabelecidas)    

  Estabelecimento de metas (estabelecem relação com as prioridades e os objetivos) 
   

  Definição de projetos (partem das metas estabelecidas) 
   

  Parecer do Conselho de Escola  (aprovação) 
   

  

PARECER  (Unidade de Ensino Médio e Técnico) 

O Plano Plurianual de Gestão (2018-2021) da Etec de Praia Grande foi analisado pela Supervisão Pedagógica 
Regional tendo como base as diretrizes estabelecidas pela Cetec. Para tanto solicitamos algumas correções que 
foram prontamente atendidas pela Unidade. 
 
A Unidade utilizou ferramentas tecnológicas com a inserção de links, o que facilitou bastante a leitura do Plano, 
além de possibilitar um maior número de informações por deixar o site mais leve.  
 
Ressalta-se também a introdução bastante detalhada das ações que corroboraram com a elaboração do Plano em 
2018. 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/planoPP.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/dadosUnidade.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/atosLegais.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/historico.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/modalidades.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/turmas.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/classesDesc.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/equipamentos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/recursosFinanceiros.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/servTerc.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/instituicoesAux.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/missao.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/visao.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/caracReg.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/publicoAlvo.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/avaliacaoMetas.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/indicadores.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/pontosFortes.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/situacoesProblema.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/prioridades.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/objetivos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/objetivos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/parecer.php
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Quanto ao Calendário Escolar e as Organizações Curriculares, estes foram homologados pela Supervisão 
Pedagógica Educacional e encontram-se disponíveis nas dependências da Unidade Escolar devendo ser 
incorporados ao Plano Plurianual de Gestão, após sua homologação e impressão. 
 
Aproveitamos para relembrar que os projetos inseridos no site, que tratam das atividades inerentes aos 
profissionais que ocupam Funções em Confiança, não poderão ser utilizados para outros fins, além daqueles que 
servem exclusivamente para atingir as metas estabelecidas no Plano Plurianual de Gestão. 
 
Sendo assim, somos pela homologação do Plano Plurianual de Gestão (2018–2022) da Etec de Praia Grande. 
 

  

 
Pela Homologação. 

 
Reformular, conforme análise e parecer, reencaminhando-o dentro do prazo de 30 dias a partir desta data. 

 
Somente salvar, sem enviar. 

 

  

Histórico de preenchimento do roteiro 

07/05/2018 11:28:46 

Pedido de reformulação do plano realizada por: Sabrina Rodero Ferreira Gomes 
 
O Plano Plurianual de Gestão da Etec de Praia Grande (2018-2022) foi analisado pela 
Supervisão Regional da Grande São Paulo Sul e Baixada Santista tendo-se verificado a 
necessidade de alguns ajustes conforme seguem: 
* Introdução – atualizar o 1º. Parágrafo: 
A Etec de Praia Grande foi instalada a partir do interesse da gestão política do município 
de Praia Grande como extensão da Etec Adolpho Berezin de Mongaguá, e passa neste 
no ano de 2017 por um período de transição administrativa. 
*Projeto Político Pedagógico – No item que cita o voluntariado, cuidado! O Voluntariado 
não pode ser considerado equivalente a um estágio. REVER 
* Recursos Financeiros – neste item consta que a Verba da APM em março de 2018 é 
de R$ 211.665,32. Esta deve ser a verba disponível em conta corrente. Rever, pois, os 
outros itens referem-se a verba mensal utilizada pela Unidade. 
* Serviços Terceirizados – não tem empresa de limpeza terceirizada na Extensão ou é a 
mesma que na Sede? Não está claro. 
*Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares – Inserir os membros do Conselho 
de Escola responsável pela aprovação do PPG 
*Estabelecimento de Metas –A meta: “Aumentar as vagas de estágios e programas de 
aprendizagem em mais 3 parcerias” indica no texto a captação de 3 vagas de estágio, 
na verdade são 3 programas de estágio/empresas. 
*Projetos 2018: Inserir o projeto de Infraestrutura e Tecnologia. 
Dessa forma, solicito a revisão do PPG e seu reenvio até o dia 14/05/2018. 
 

08/05/2018 11:41:22 Plano Plurianual de Gestão enviado por: Fernando José Pereira 

15/05/2018 04:07:02 

Homologação do plano realizada por: Sabrina Rodero Ferreira Gomes 
O Plano Plurianual de Gestão (2018-2021) da Etec de Praia Grande foi analisado pela 
Supervisão Pedagógica Regional tendo como base as diretrizes estabelecidas pela 
Cetec. Para tanto solicitamos algumas correções que foram prontamente atendidas pela 
Unidade. 
A Unidade utilizou ferramentas tecnológicas com a inserção de links, o que facilitou 
bastante a leitura do Plano, além de possibilitar um maior número de informações por 
deixar o site mais leve. 
Ressalta-se também a introdução bastante detalhada das ações que corroboraram com 
a elaboração do Plano em 2018. 
Quanto ao Calendário Escolar e as Organizações Curriculares, estes foram 
homologados pela Supervisão Pedagógica Educacional e encontram-se disponíveis nas 
dependências da Unidade Escolar devendo ser incorporados ao Plano Plurianual de 
Gestão, após sua homologação e impressão. 
Aproveitamos para relembrar que os projetos inseridos no site, que tratam das atividades 
inerentes aos profissionais que ocupam Funções em Confiança, não poderão ser 
utilizados para outros fins, além daqueles que servem exclusivamente para atingir as 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de Gestão. 
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Sendo assim, somos pela homologação do Plano Plurianual de Gestão (2018–2022) da 
Etec de Praia Grande. 

 

  

 

  
Em 15/05/2018. 

  
Sabrina Rodero Ferreira Gomes 

  

 


