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IntroduçãoIntrodução

O presente Plano está fundamentado na realidade da unidade e tem a finalidade de estabelecerO presente Plano está fundamentado na realidade da unidade e tem a finalidade de estabelecer
diretrizes de ação para os anos de 2021 a 2025. A dinâmica e as ações da direção, do pessoal dediretrizes de ação para os anos de 2021 a 2025. A dinâmica e as ações da direção, do pessoal de
apoio técnico pedagógico, professores e administrativos tem pautada na missão, a busca deapoio técnico pedagógico, professores e administrativos tem pautada na missão, a busca de
princípios de gestão pedagógica, na definição das políticas institucionais e objetivos para solidificar aprincípios de gestão pedagógica, na definição das políticas institucionais e objetivos para solidificar a
posição da escola como entidade formadora de profissionais aptos a desempenhar um papelposição da escola como entidade formadora de profissionais aptos a desempenhar um papel
transformador na sociedade atual. Reafirma-se através das ações desenvolvidas o compromisso detransformador na sociedade atual. Reafirma-se através das ações desenvolvidas o compromisso de
atuar em função das necessidades da escola, numa interação onde a corresponsabilidade éatuar em função das necessidades da escola, numa interação onde a corresponsabilidade é
fundamental, na busca permanente da melhoria de qualidade do ensino oferecido. Considerando osfundamental, na busca permanente da melhoria de qualidade do ensino oferecido. Considerando os
novos objetivos, perspectivas, metas e projetos optou-se por focar na excelência do ensino comnovos objetivos, perspectivas, metas e projetos optou-se por focar na excelência do ensino com
qualidade e na busca de melhores índices de concluintes em cada turma, através desses resultados,qualidade e na busca de melhores índices de concluintes em cada turma, através desses resultados,
oferecer a continuidade na manutenção dos cursos para a Região Metropolitana de Sorocaba. Ooferecer a continuidade na manutenção dos cursos para a Região Metropolitana de Sorocaba. O
Plano Plurianual de Gestão da Etec Fernando Prestes é o documento responsável peloPlano Plurianual de Gestão da Etec Fernando Prestes é o documento responsável pelo
acompanhamento e avaliação de seu Projeto Político-Pedagógico, sendo um instrumento primordialacompanhamento e avaliação de seu Projeto Político-Pedagógico, sendo um instrumento primordial
na construção e realização dos objetivos dessa unidade de ensino. O presente documento contouna construção e realização dos objetivos dessa unidade de ensino. O presente documento contou
com a participação da comunidade escolar para sua elaboração, sendo utilizado para isso, reuniõescom a participação da comunidade escolar para sua elaboração, sendo utilizado para isso, reuniões
remotas, com o uso da plataforma Teams com a Equipe de Gestão, gerando divisão de atividades eremotas, com o uso da plataforma Teams com a Equipe de Gestão, gerando divisão de atividades e
elaboração das informações, solicitadas para o entendimento ligado ao planejamento e estruturaçãoelaboração das informações, solicitadas para o entendimento ligado ao planejamento e estruturação
de metas, números e projetos da Unidade Escolar. Após a estruturação deste Plano, foi realizadade metas, números e projetos da Unidade Escolar. Após a estruturação deste Plano, foi realizada
reunião remota, através da plataforma Teams, com o Conselho de Escola, para ciência, análise ereunião remota, através da plataforma Teams, com o Conselho de Escola, para ciência, análise e
votação da sua aprovação. Para o início do trabalho a cada ano, adota-se a análise de indicadores devotação da sua aprovação. Para o início do trabalho a cada ano, adota-se a análise de indicadores de
desempenho da unidade de ensino, externo e interno, pesquisas feitas por sites específicos quedesempenho da unidade de ensino, externo e interno, pesquisas feitas por sites específicos que
indicam o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Sorocaba, o resultado doindicam o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Sorocaba, o resultado do
Observatório Escolar, Análise do Resultado do Perfil Socioeconômico dos alunos ingressantes,Observatório Escolar, Análise do Resultado do Perfil Socioeconômico dos alunos ingressantes,
informações do Banco de Dados – CETEC, que indica a demanda de cada processo Vestibulinho e osinformações do Banco de Dados – CETEC, que indica a demanda de cada processo Vestibulinho e os
cursos ofertados pela Unidade e de ferramentas de planejamento estratégico, como a Análise decursos ofertados pela Unidade e de ferramentas de planejamento estratégico, como a Análise de
SWOT – Método de Análise de Solução de Problemas (MASP), convergindo para a definição dosSWOT – Método de Análise de Solução de Problemas (MASP), convergindo para a definição dos
objetivos, das metas e dos projetos pedagógicos para o cumprimento das anteriores, tudo vinculadoobjetivos, das metas e dos projetos pedagógicos para o cumprimento das anteriores, tudo vinculado
à missão e visão traçados para a unidade de Ensino. No ano de 2021, todo processo para elaboraçãoà missão e visão traçados para a unidade de Ensino. No ano de 2021, todo processo para elaboração
do PPG / PPP, foram desenvolvidos por etapas distintas, inicialmente um planejamento, com umado PPG / PPP, foram desenvolvidos por etapas distintas, inicialmente um planejamento, com uma
estruturação remota e participativa da comunidade escolar. A partir dessa estruturação, cada etapaestruturação remota e participativa da comunidade escolar. A partir dessa estruturação, cada etapa
do Planejamento Plurianual de Gestão foi sendo textualizado, com informações direcionadas pelado Planejamento Plurianual de Gestão foi sendo textualizado, com informações direcionadas pela
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comunidade e das pesquisas desenvolvidas, objetivando um olhar para a estruturação pedagógicacomunidade e das pesquisas desenvolvidas, objetivando um olhar para a estruturação pedagógica
da Etec Fernando Prestes durante o ano de 2021 e para o período que se conclui no ano de 2025.da Etec Fernando Prestes durante o ano de 2021 e para o período que se conclui no ano de 2025.
Independente de todas as mudanças, o ano de 2021, caminha, com uma educação sendoIndependente de todas as mudanças, o ano de 2021, caminha, com uma educação sendo
reinventada, para atender toda demanda imposta pela educação, com uma modalidade remota,reinventada, para atender toda demanda imposta pela educação, com uma modalidade remota,
realizada pelo uso de uma plataforma virtual. Sejam bem-vindos ao ano de 2021.realizada pelo uso de uma plataforma virtual. Sejam bem-vindos ao ano de 2021.

HistóricoHistórico

Histórico A Escola Técnica Estadual "Fernando Prestes" foi criada pela Lei nº 1860, de 30 deHistórico A Escola Técnica Estadual "Fernando Prestes" foi criada pela Lei nº 1860, de 30 de
dezembro de 1921 e instalada em 09 de junho de 1929, com a denominação de "Escola Profissionaldezembro de 1921 e instalada em 09 de junho de 1929, com a denominação de "Escola Profissional
Secundária Mista de Sorocaba". Teve como primeiros cursos: Artes Domésticas - Corte e Confecção,Secundária Mista de Sorocaba". Teve como primeiros cursos: Artes Domésticas - Corte e Confecção,
Bordado, Flores e Chapéus, Tornearia, Entalhação, Marcenaria, Fundição, Serralheria e em regime deBordado, Flores e Chapéus, Tornearia, Entalhação, Marcenaria, Fundição, Serralheria e em regime de
cooperação com a Estrada de Ferro Sorocabana o curso Ferroviário (Oliveira, 1995: 13 - 16). Emcooperação com a Estrada de Ferro Sorocabana o curso Ferroviário (Oliveira, 1995: 13 - 16). Em
1931 passa a ser denominada Escola Profissional Mista Coronel Fernando Prestes. Ao longo dos anos1931 passa a ser denominada Escola Profissional Mista Coronel Fernando Prestes. Ao longo dos anos
muitas reformulações aconteceram em função das legislações e de mudanças de prédios. "E emmuitas reformulações aconteceram em função das legislações e de mudanças de prédios. "E em
1940 era feita a mudança para o amplo prédio agora próprio, e bem conhecido em nossos dias, na1940 era feita a mudança para o amplo prédio agora próprio, e bem conhecido em nossos dias, na
Av. Comendador Pereira Inácio" (Oliveira, 1995: 35) onde atualmente está localizada a EscolaAv. Comendador Pereira Inácio" (Oliveira, 1995: 35) onde atualmente está localizada a Escola
Técnica Estadual "Rubens de Faria e Souza", oriunda de reformulações, tendo como origem a EscolaTécnica Estadual "Rubens de Faria e Souza", oriunda de reformulações, tendo como origem a Escola
"Fernando Prestes". No final da década de sessenta, nossa ETEC então é desalojada de seu prédio"Fernando Prestes". No final da década de sessenta, nossa ETEC então é desalojada de seu prédio
próprio para dar lugar ao Colégio Técnico Industrial Prof. Rubens de Faria e Souza, com cursospróprio para dar lugar ao Colégio Técnico Industrial Prof. Rubens de Faria e Souza, com cursos
técnicos de 2º grau. Com esse desalojamento, passou a funcionar como Ginásio Industrial "Fernandotécnicos de 2º grau. Com esse desalojamento, passou a funcionar como Ginásio Industrial "Fernando
Prestes" no atual campus Seminário da Universidade de Sorocaba – UNISO na Avenida EugênioPrestes" no atual campus Seminário da Universidade de Sorocaba – UNISO na Avenida Eugênio
Salerno, nº 140. Novas mudanças aconteceriam, passando a ser a partir de 1980, o Centro EstadualSalerno, nº 140. Novas mudanças aconteceriam, passando a ser a partir de 1980, o Centro Estadual
Interescolar “Fernando Prestes”, em novo prédio, onde permanece até os dias atuais, na Rua Natal,Interescolar “Fernando Prestes”, em novo prédio, onde permanece até os dias atuais, na Rua Natal,
340, Jardim Paulistano. Outra importante mudança ocorreu em 1982, o Centro Estadual de Educação340, Jardim Paulistano. Outra importante mudança ocorreu em 1982, o Centro Estadual de Educação
Tecnológica "Paula Souza" assume os cursos de técnicos de 2º grau da escola, deixando o 1º grauTecnológica "Paula Souza" assume os cursos de técnicos de 2º grau da escola, deixando o 1º grau
subordinado à Secretaria de Educação e a escola passa a ser denominada Escola Técnica Estadualsubordinado à Secretaria de Educação e a escola passa a ser denominada Escola Técnica Estadual
"Fernando Prestes". "No decorrer de sua ‘vida', a Etec “Fernando Prestes”' ofereceu aos seus alunos"Fernando Prestes". "No decorrer de sua ‘vida', a Etec “Fernando Prestes”' ofereceu aos seus alunos
Cursos Industriais, ferroviários, os conveniados com o MEC, o Ginásio Industrial e o Técnico de 2ºCursos Industriais, ferroviários, os conveniados com o MEC, o Ginásio Industrial e o Técnico de 2º
grau" (Cruzeiro do Sul, 1989: 32). Atualmente mantém as habilitações profissionais de Técnico emgrau" (Cruzeiro do Sul, 1989: 32). Atualmente mantém as habilitações profissionais de Técnico em
Administração nas modalidades Presencial, EAD-Semipresencial e EAD - On-line, Técnico emAdministração nas modalidades Presencial, EAD-Semipresencial e EAD - On-line, Técnico em
Agenciamento de Viagem, Técnico em Contabilidade, Técnico em Finanças,Técnico em Design deAgenciamento de Viagem, Técnico em Contabilidade, Técnico em Finanças,Técnico em Design de
Interiores, Técnico em Edificações, Técnico em Eventos, Técnico em Informática Presencial e EAD-Interiores, Técnico em Edificações, Técnico em Eventos, Técnico em Informática Presencial e EAD-
Semipresencial, Técnico em Logística, Técnico em Secretariado e Técnico em Segurança doSemipresencial, Técnico em Logística, Técnico em Secretariado e Técnico em Segurança do
Trabalho, todas elas atendendo a LDB nº 9394/96, e ao Decreto nº 5154/04. Na modalidade ETIM –Trabalho, todas elas atendendo a LDB nº 9394/96, e ao Decreto nº 5154/04. Na modalidade ETIM –
Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, estamos oferecendo os cursos Técnico em EdificaçõesEnsino Técnico Integrado ao Ensino Médio, estamos oferecendo os cursos Técnico em Edificações
Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio, Técnico em InformáticaIntegrado ao Ensino Médio, Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio e o Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio.Integrado ao Ensino Médio e o Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio.
Oferece ainda, desde 1998, o Ensino Médio independente do Ensino Técnico, para os alunos oriundosOferece ainda, desde 1998, o Ensino Médio independente do Ensino Técnico, para os alunos oriundos
do Ensino Fundamental (antigo 1º grau) com uma carga horária de 2.400 horas-aula. A unidadedo Ensino Fundamental (antigo 1º grau) com uma carga horária de 2.400 horas-aula. A unidade
conta com duas Classes Descentralizadas sendo uma nesta cidade de Sorocaba na Escola Estadualconta com duas Classes Descentralizadas sendo uma nesta cidade de Sorocaba na Escola Estadual
“Prof. Joaquim Isidoro Marins”, na Vila Angélica, onde oferecemos, na modalidade VENCE o curso“Prof. Joaquim Isidoro Marins”, na Vila Angélica, onde oferecemos, na modalidade VENCE o curso
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. Já no período noturno temos os cursosTécnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. Já no período noturno temos os cursos
Técnicos em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Informática, Técnico emTécnicos em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Informática, Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas e Recursos Humanos. E em Araçoiaba da Serra, mediante convênioDesenvolvimento de Sistemas e Recursos Humanos. E em Araçoiaba da Serra, mediante convênio
com a Prefeitura da cidade, temos uma turma do curso Técnico em Administração. A Etec "Fernandocom a Prefeitura da cidade, temos uma turma do curso Técnico em Administração. A Etec "Fernando
Prestes" conta com mais de 154 professores entre licenciados e graduados, 45% destes têmPrestes" conta com mais de 154 professores entre licenciados e graduados, 45% destes têm
especialização e/ou pós-graduação (mestrado e ou doutorado). Contando com 2.113 alunosespecialização e/ou pós-graduação (mestrado e ou doutorado). Contando com 2.113 alunos
matriculados no primeiro semestre de 2018, o Ensino Técnico da "Fernando Prestes", atende a ummatriculados no primeiro semestre de 2018, o Ensino Técnico da "Fernando Prestes", atende a um
público heterogêneo, composto por adolescentes, jovens e adultos, egressos do ensino médiopúblico heterogêneo, composto por adolescentes, jovens e adultos, egressos do ensino médio
(antigo 2º grau), cursando a segunda ou terceira série do mesmo, ou ainda, oriundo do terceiro grau(antigo 2º grau), cursando a segunda ou terceira série do mesmo, ou ainda, oriundo do terceiro grau
que desejam sua recondução profissional. Distribuídos nos diversos cursos, nos períodos matutino,que desejam sua recondução profissional. Distribuídos nos diversos cursos, nos períodos matutino,
vespertino e noturno, a escola tem uma clientela oriunda de escolas públicas, em sua grandevespertino e noturno, a escola tem uma clientela oriunda de escolas públicas, em sua grande
maioria 85%, e o restante de escolas particulares, sendo que 50% dos alunos matriculados nosmaioria 85%, e o restante de escolas particulares, sendo que 50% dos alunos matriculados nos
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cursos técnicos já estão inseridos no mercado de trabalho e buscam aprimoramento ou novacursos técnicos já estão inseridos no mercado de trabalho e buscam aprimoramento ou nova
formação profissional. Esse percentual está reduzido em função da situação econômicaformação profissional. Esse percentual está reduzido em função da situação econômica
predominante no País. No Ensino Médio, 97% dos alunos têm entre 15 e 18 anos de idade, enquantopredominante no País. No Ensino Médio, 97% dos alunos têm entre 15 e 18 anos de idade, enquanto
que no Ensino Técnico 76% estão na faixa etária de 16 a 25 anos. Nossa Etec tem uma área deque no Ensino Técnico 76% estão na faixa etária de 16 a 25 anos. Nossa Etec tem uma área de
abrangência que se estende por diversos bairros da cidade, servindo também municípiosabrangência que se estende por diversos bairros da cidade, servindo também municípios
circunvizinhos, que fazem parte da Região Metropolitana de Sorocaba, como por exemplo, ascircunvizinhos, que fazem parte da Região Metropolitana de Sorocaba, como por exemplo, as
cidades, a saber: Piedade, Ibiúna, Itu, Salto de Pirapora, Alumínio, Porto Feliz, Pilar do Sul, Boituva,cidades, a saber: Piedade, Ibiúna, Itu, Salto de Pirapora, Alumínio, Porto Feliz, Pilar do Sul, Boituva,
Mairinque, Salto, Votorantim e Iperó. Ao longo do tempo a escola passou por diversasMairinque, Salto, Votorantim e Iperó. Ao longo do tempo a escola passou por diversas
transformações, resultantes das mudanças de legislação, de estrutura e de prédios. Muitostransformações, resultantes das mudanças de legislação, de estrutura e de prédios. Muitos
profissionais se formaram na Etec Fernando Prestes nestes 90 anos de história, tiveram o espírito deprofissionais se formaram na Etec Fernando Prestes nestes 90 anos de história, tiveram o espírito de
pioneirismo e de dedicação e que de alguma forma se perpetua até os dias de hoje na "Fernandopioneirismo e de dedicação e que de alguma forma se perpetua até os dias de hoje na "Fernando
Prestes". Dentro de uma cronologia de gestão, a Etec Fernando Prestes, já teve em mandatosPrestes". Dentro de uma cronologia de gestão, a Etec Fernando Prestes, já teve em mandatos
anteriores os seguintes Diretores: Professor Francisco Grando Professor Luiz Alberto Agasi Professoraanteriores os seguintes Diretores: Professor Francisco Grando Professor Luiz Alberto Agasi Professora
Leila Tereza Rolim de Oliveira Professor Luiz Antonio Koritiake Professor Paulo Sérgio GermanoLeila Tereza Rolim de Oliveira Professor Luiz Antonio Koritiake Professor Paulo Sérgio Germano
Professor Carlos Marcelo Conti Cruz Professora Roseli Barna Christo de Camargo No ano de 2019,Professor Carlos Marcelo Conti Cruz Professora Roseli Barna Christo de Camargo No ano de 2019,
uma nova eleição para direção ocorre na Unidade, e o Professor Divanil Antunes Urbano é nomeadouma nova eleição para direção ocorre na Unidade, e o Professor Divanil Antunes Urbano é nomeado
para essa função a partir de 15 de julho de 2019. No início dessa nova gestão, a preocupação de darpara essa função a partir de 15 de julho de 2019. No início dessa nova gestão, a preocupação de dar
continuidade nos projetos pedagógicos em andamento, iniciar uma nova proposta para trabalharcontinuidade nos projetos pedagógicos em andamento, iniciar uma nova proposta para trabalhar
com a comunidade escolar, sempre com objetivo de ter uma educação de qualidade e diferenciada,com a comunidade escolar, sempre com objetivo de ter uma educação de qualidade e diferenciada,
acompanhando as mudanças externas, importante na formação dos nossos alunos. A Etec Fernandoacompanhando as mudanças externas, importante na formação dos nossos alunos. A Etec Fernando
Prestes, ganha no seu entorno, em agosto de 2019, um Parque Municipal, uma área que agregaPrestes, ganha no seu entorno, em agosto de 2019, um Parque Municipal, uma área que agrega
além de um planejamento urbano de qualidade, também um novo espaço para a realização dealém de um planejamento urbano de qualidade, também um novo espaço para a realização de
diversas atividades pedagógicas diferenciadas. Em outubro de 2019, a Etec e sua Classediversas atividades pedagógicas diferenciadas. Em outubro de 2019, a Etec e sua Classe
Descentralizada na EE Professor Joaquim Isidoro Maris, promovem os eventos Visite FernandoDescentralizada na EE Professor Joaquim Isidoro Maris, promovem os eventos Visite Fernando
Prestes (sede) e Visitec 2019 (classe descentralizada), como proposta de unir a comunidade atravésPrestes (sede) e Visitec 2019 (classe descentralizada), como proposta de unir a comunidade através
de uma programação diferenciada, divulgar a escola para comunidade externa e colocar os alunosde uma programação diferenciada, divulgar a escola para comunidade externa e colocar os alunos
próximos de grande profissionais de cada setor ofertado pela Etec. Na conclusão do ano de 2019,próximos de grande profissionais de cada setor ofertado pela Etec. Na conclusão do ano de 2019,
um evento denominado Ilumina Etec, presenteia através dessa atividade, organizada pelos alunosum evento denominado Ilumina Etec, presenteia através dessa atividade, organizada pelos alunos
do curso de Técnico em Eventos, toda comunidade escolar e do bairro onde a Escola estádo curso de Técnico em Eventos, toda comunidade escolar e do bairro onde a Escola está
fisicamente instalada. A Gincana da Amizade 2019, encerra com uma noite de confraternização efisicamente instalada. A Gincana da Amizade 2019, encerra com uma noite de confraternização e
premiação, denominada “Noite do Oscar”. Inaugura-se o primeiro redário, uma estrutura para fixarpremiação, denominada “Noite do Oscar”. Inaugura-se o primeiro redário, uma estrutura para fixar
04 redes, em uma área interna, para promover ao aluno um momento de descanso, e também um04 redes, em uma área interna, para promover ao aluno um momento de descanso, e também um
novo espaço para estudos, projeto elaborado pelos alunos concluintes do curso Técnico emnovo espaço para estudos, projeto elaborado pelos alunos concluintes do curso Técnico em
Contabilidade. Iniciamos o ano de 2020, com novas turmas, denominadas como cursos híbridos, nasContabilidade. Iniciamos o ano de 2020, com novas turmas, denominadas como cursos híbridos, nas
EEs Professor Joaquim Isidoro Marins, região norte de Sorocaba e na Maria Angélica Baillot, na cidadeEEs Professor Joaquim Isidoro Marins, região norte de Sorocaba e na Maria Angélica Baillot, na cidade
de Araçoiaba da Serra. Uma nova classe descentralizada na Fatec de Sorocaba, com cursosde Araçoiaba da Serra. Uma nova classe descentralizada na Fatec de Sorocaba, com cursos
direcionadas a continuidade no ensino superior (AMS) de Desenvolvimento de Sistemas e Logísticadirecionadas a continuidade no ensino superior (AMS) de Desenvolvimento de Sistemas e Logística
(MTEC). Uma expectativa é proporcionada em desenvolver um trabalho, direcionado a meta do ano(MTEC). Uma expectativa é proporcionada em desenvolver um trabalho, direcionado a meta do ano
proposta pelo Centro Paula Souza, de trabalhar a vida escolar com direcionamento as competênciasproposta pelo Centro Paula Souza, de trabalhar a vida escolar com direcionamento as competências
socioemocionais. Planejamento em andamento, e a partir do dia 16 de março de 2020, umasocioemocionais. Planejamento em andamento, e a partir do dia 16 de março de 2020, uma
pandemia decretada por um vírus desconhecido, denominado COVID-19, obriga o mundo a iniciar opandemia decretada por um vírus desconhecido, denominado COVID-19, obriga o mundo a iniciar o
que denominamos de quarentena, sem uma data para término. Dessa forma, o Centro Paula Souza,que denominamos de quarentena, sem uma data para término. Dessa forma, o Centro Paula Souza,
busca soluções para não parar o processo de formação dos alunos, e coloca a todos umabusca soluções para não parar o processo de formação dos alunos, e coloca a todos uma
ferramenta, denominada Plataforma Virtual Teams, da empresa Microsoft. Uma mudança difícil,ferramenta, denominada Plataforma Virtual Teams, da empresa Microsoft. Uma mudança difícil,
adequar todo administrativo da Unidade, orientar os professores e principalmente alinhar esse novoadequar todo administrativo da Unidade, orientar os professores e principalmente alinhar esse novo
processo aos nossos 2500 alunos matriculados na Unidade. Insegurança, medo, rotinas modificadas,processo aos nossos 2500 alunos matriculados na Unidade. Insegurança, medo, rotinas modificadas,
desemprego, falta de estrutura e tantas outras situações, coloca a comunidade em constantedesemprego, falta de estrutura e tantas outras situações, coloca a comunidade em constante
mudanças para o período letivo de 2020. Alguns eventos foram planejados de forma virtual, omudanças para o período letivo de 2020. Alguns eventos foram planejados de forma virtual, o
tradicional Chá de Santo Antonio, semanas comemorativas dos cursos, Atendimento do Imposto detradicional Chá de Santo Antonio, semanas comemorativas dos cursos, Atendimento do Imposto de
Renda, apresentações públicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, live para divulgação dosRenda, apresentações públicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, live para divulgação dos
cursos para o processo vestibulinho 2. Semestre de 2020, reuniões pedagógicas e de planejamento,cursos para o processo vestibulinho 2. Semestre de 2020, reuniões pedagógicas e de planejamento,
conselhos de classe e atribuição de aulas. Olhamos para o ano de 2020, como um ano de desafio econselhos de classe e atribuição de aulas. Olhamos para o ano de 2020, como um ano de desafio e
de muito crescimento e que a Etec Fernando Prestes, a cada dia visualiza sua participaçãode muito crescimento e que a Etec Fernando Prestes, a cada dia visualiza sua participação
importante não apenas na formação de cidadãos e profissionais, mas no apoio socioemocional queimportante não apenas na formação de cidadãos e profissionais, mas no apoio socioemocional que
cada membro dessa comunidade necessita para enfrentar o momento dessa pandemia. A Eteccada membro dessa comunidade necessita para enfrentar o momento dessa pandemia. A Etec
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Fernando Prestes, inicia 2021, mantendo pela frente o desafio na continuidade da educação noFernando Prestes, inicia 2021, mantendo pela frente o desafio na continuidade da educação no
formato remoto, uma necessidade projetada pelo agravamento pandêmico da Covid-19 em nossoformato remoto, uma necessidade projetada pelo agravamento pandêmico da Covid-19 em nosso
País. Os professores e toda comunidade são orientados para buscarem através de didáticasPaís. Os professores e toda comunidade são orientados para buscarem através de didáticas
diferenciadas o processo para continuidade na formação de nossos profissionais. O planejamentodiferenciadas o processo para continuidade na formação de nossos profissionais. O planejamento
segue de forma rigorosa toda legalidade para manter o ano letivo de 2021. Continuamos nossegue de forma rigorosa toda legalidade para manter o ano letivo de 2021. Continuamos nos
fortalecendo a cada momento de dificuldades gerada pela pandemia, sempre com olhar parafortalecendo a cada momento de dificuldades gerada pela pandemia, sempre com olhar para
valorização e respeito a nossa comunidade escolar. Etec Fernando Prestes, 92 anos transformandovalorização e respeito a nossa comunidade escolar. Etec Fernando Prestes, 92 anos transformando
através da educação a vida de milhares de alunos e profissionais.através da educação a vida de milhares de alunos e profissionais.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
DIVANIL ANTUNES URBANODIVANIL ANTUNES URBANO

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

MARIA DAMARIA DA
GLÓRIA SOUZAGLÓRIA SOUZA

RepresentanteRepresentante
de demaisde demais
segmentos desegmentos de
interesse dainteresse da
EscolaEscola

ANTONIOANTONIO
SERGIO MORAESSERGIO MORAES
DA SILVADA SILVA

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
/ Professor/ Professor

LILIANLILIAN
SARMENTOSARMENTO
PEREIRAPEREIRA

RepresentantesRepresentantes
de Paisde Pais

NEUSA MARIANEUSA MARIA
DE CAMARGODE CAMARGO

CoordenadoraCoordenadora
de Curso /de Curso /
ProfessoraProfessora

RENATA ALVESRENATA ALVES
DE LIMADE LIMA
BROSCOBROSCO

CoordenadoraCoordenadora
PedagógicaPedagógica

MARCOMARCO
ANTONIOANTONIO
JUCELINO DEJUCELINO DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

RepresentanteRepresentante
dos Empresáriodos Empresário
vinculados aosvinculados aos
cursos decursos de
GestãoGestão

DIVANILDIVANIL
ANTUNESANTUNES
URBANOURBANO

DiretorDiretor

BENEDITABENEDITA
MARIA FARIAMARIA FARIA

CoordenadoraCoordenadora
de Curso /de Curso /
ProfessoraProfessora

ALEXANDREALEXANDRE
LUIZ LÚCIOLUIZ LÚCIO

Aluno EgressoAluno Egresso

ANDERSON LUIZANDERSON LUIZ
PAULETTIPAULETTI
RODRIGUESRODRIGUES

Auxiliar DocenteAuxiliar Docente

ADRIANAADRIANA
CRISTINACRISTINA
MACHADO DEMACHADO DE

RepresentanteRepresentante
de Órgão dede Órgão de
ClasseClasse
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ARAÚJO GALANARAÚJO GALAN
BRUNO MORENIBRUNO MORENI
LEITELEITE

RepresentanteRepresentante
de Alunode Aluno

LUIS FERNANDOLUIS FERNANDO
MARANZANOMARANZANO

RepresentanteRepresentante
dos Empresáriosdos Empresários

CINTIACINTIA
APARECIDA DEAPARECIDA DE
CAMARGOCAMARGO
HANNICKELHANNICKEL

ATAATA

MATEUS CESARMATEUS CESAR
DE OLIVEIRADE OLIVEIRA

RepresentanteRepresentante
de Instituição dede Instituição de
Ensino vinculadaEnsino vinculada
a um dos Cursosa um dos Cursos

RENATA VIEIRARENATA VIEIRA
GIBIN DEGIBIN DE
ARAÚJOARAÚJO

RepresentanteRepresentante
de Instituição dede Instituição de
EnsinoEnsino

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

MARCO AURELIOMARCO AURELIO
NUNES DENUNES DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

ProfessorProfessor

THAIS CRISTINATHAIS CRISTINA
ABRAHAOABRAHAO

CoordenadoraCoordenadora
de Curso /de Curso /
ProfessoraProfessora

JESSICAJESSICA
SEWAYBRICKERSEWAYBRICKER
RIBEIRORIBEIRO

CoordenadoraCoordenadora
de Curso /de Curso /
ProfessoraProfessora

ANDRE ALBERTOANDRE ALBERTO
CACIATORECACIATORE

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada
/ Professor/ Professor

DINAMENEDINAMENE
OLIVEIRA NEVESOLIVEIRA NEVES

OrientadoraOrientadora
Educacional /Educacional /
ProfessoraProfessora

TULIO CESARTULIO CESAR
ROCHAROCHA
CAMARGOCAMARGO

Coordenador deCoordenador de
Laboratório /Laboratório /
ProfessorProfessor

CIBELE RAMOSCIBELE RAMOS
ROCHAROCHA

ProfessoraProfessora

ANDERSONANDERSON
ROQUE DOROQUE DO
AMARALAMARAL

CoordenadoraCoordenadora
de Curso /de Curso /
ProfessorProfessor

DARLI PAULUCCIDARLI PAULUCCI DiretorDiretor
AdministrativoAdministrativo

THIAGO TADEUTHIAGO TADEU
FERREIRA DEFERREIRA DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

ProfessorProfessor

SIMONESIMONE
CRISTINE DECRISTINE DE
SOUZA SILVASOUZA SILVA

DiretoraDiretora
AcadêmicaAcadêmica

VANDERLEIVANDERLEI
LANCAS GOMESLANCAS GOMES

Coordenador deCoordenador de
Curso /Curso /
ProfessorProfessor
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RUDINEIRUDINEI
RODRIGUESRODRIGUES

Coordenador deCoordenador de
Curso /Curso /
ProfessorProfessor

KELLY LUANAKELLY LUANA
MIRANDAMIRANDA
ROUGE ARRUDAROUGE ARRUDA

CoordenadoraCoordenadora
de Curso /de Curso /
ProfessoraProfessora

Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / Projetos

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA PARA APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DEATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA PARA APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE
GESTÃO (PPG) 2021-2025 - ETEC FERNANDO PRESTESGESTÃO (PPG) 2021-2025 - ETEC FERNANDO PRESTES

Em Em dezessete de junho do ano de 2021dezessete de junho do ano de 2021, às 17 horas, reuniu-se de forma remota, via Teams, na, às 17 horas, reuniu-se de forma remota, via Teams, na
equipe denominada “Direção Etec FP”, o Diretor Divanil Antunes Urbano com os membros doequipe denominada “Direção Etec FP”, o Diretor Divanil Antunes Urbano com os membros do
Conselho de Escola da Etec Fernando Prestes – Gestão 2021, numa reunião Extraordinária para aConselho de Escola da Etec Fernando Prestes – Gestão 2021, numa reunião Extraordinária para a
apresentação e aprovação do Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2021 – 2025 da Etec Fernandoapresentação e aprovação do Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2021 – 2025 da Etec Fernando
Prestes e Classes Descentralizadas.Prestes e Classes Descentralizadas.

Os representantes da Comunidade Escolar são: Coordenação Pedagógica – Renata Alves de LimaOs representantes da Comunidade Escolar são: Coordenação Pedagógica – Renata Alves de Lima
Brosco, Representante das Diretorias de Serviços e Relações Institucionais – Cíntia Aparecida A. deBrosco, Representante das Diretorias de Serviços e Relações Institucionais – Cíntia Aparecida A. de
C. Hannickel, Representantes dos Professores – Benedita Maria Faria e Antônio Sérgio Moraes daC. Hannickel, Representantes dos Professores – Benedita Maria Faria e Antônio Sérgio Moraes da
Silva, Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos – Anderson Luiz Pauletti Rodrigues,Silva, Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos – Anderson Luiz Pauletti Rodrigues,
Representante dos Pais de Alunos – Lilian Sarmento Pereira, Representante de Alunos – Bruno MoreniRepresentante dos Pais de Alunos – Lilian Sarmento Pereira, Representante de Alunos – Bruno Moreni
Leite, Representante das Instituições Auxiliares – Neusa Maria de Camargo e Representantes daLeite, Representante das Instituições Auxiliares – Neusa Maria de Camargo e Representantes da
Comunidade Extraescolar: Representante de Órgão de Classe – Adriana Cristina Machado de AraújoComunidade Extraescolar: Representante de Órgão de Classe – Adriana Cristina Machado de Araújo
Galan, Representante dos Empresários – Luís Fernando Maranzano, Representante dos EmpresáriosGalan, Representante dos Empresários – Luís Fernando Maranzano, Representante dos Empresários
vinculados aos Cursos de Gestão – Marco Antonio Jucelino de Oliveira, Aluno Egresso atuante emvinculados aos Cursos de Gestão – Marco Antonio Jucelino de Oliveira, Aluno Egresso atuante em
Área de Formação Técnica – Alexandre Luiz Lúcio, Representante de Instituição de Ensino vinculadaÁrea de Formação Técnica – Alexandre Luiz Lúcio, Representante de Instituição de Ensino vinculada
a um dos Cursos – Renata Vieira Gibim de Araújo, Representante de Instituição de Ensino vinculada aa um dos Cursos – Renata Vieira Gibim de Araújo, Representante de Instituição de Ensino vinculada a
um dos Cursos – Mateus Cesar de Oliveira e Representante de demais segmentos de interesse daum dos Cursos – Mateus Cesar de Oliveira e Representante de demais segmentos de interesse da
Escola – Maria da Glória Souza.Escola – Maria da Glória Souza.

A reunião foi elaborada com pauta única de apresentação e votação para aprovação do PlanoA reunião foi elaborada com pauta única de apresentação e votação para aprovação do Plano
Plurianual de Gestão (PPG) 2021 – 2025 da Etec Fernando Prestes e Classes Descentralizadas.Plurianual de Gestão (PPG) 2021 – 2025 da Etec Fernando Prestes e Classes Descentralizadas.

O Diretor realizou o compartilhamento da tela de inserção do PPG, apresentando todos osO Diretor realizou o compartilhamento da tela de inserção do PPG, apresentando todos os
segmentos que o compõe. Em seguida, apresentou as informações dos pontos fortes e fracos,segmentos que o compõe. Em seguida, apresentou as informações dos pontos fortes e fracos,
oportunidades e ameaças, bem como as metas e projetos para este PPG 2021. oportunidades e ameaças, bem como as metas e projetos para este PPG 2021. 

Dando sequência, a Coordenadora Pedagógica, prof. ª Renata, realizou a apresentação do PlanoDando sequência, a Coordenadora Pedagógica, prof. ª Renata, realizou a apresentação do Plano
Político Pedagógico (PPP), enfatizando os projetos previstos e desenvolvidos pela comunidadePolítico Pedagógico (PPP), enfatizando os projetos previstos e desenvolvidos pela comunidade
escolar, a avaliação das práticas pedagógicas propostas e desenvolvidas no ano de 2020 e asescolar, a avaliação das práticas pedagógicas propostas e desenvolvidas no ano de 2020 e as
definidas para o ano de 2021, em face a Pandemia de COVID-19.definidas para o ano de 2021, em face a Pandemia de COVID-19.

O Diretor após a apresentação do PPG e PPP abriu para perguntas e em seguida solicitou a votaçãoO Diretor após a apresentação do PPG e PPP abriu para perguntas e em seguida solicitou a votação
para aprovação deste documento apresentado aos membros do Conselho de Escola.para aprovação deste documento apresentado aos membros do Conselho de Escola.
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O resultado da votação foi uma aprovação unânime da proposta apresentada.O resultado da votação foi uma aprovação unânime da proposta apresentada.

Estiveram presentes nesta reunião extraordinária do Conselho de Escola: Renata Alves de LimaEstiveram presentes nesta reunião extraordinária do Conselho de Escola: Renata Alves de Lima
Brosco, Cíntia Aparecida A. de C. Hannickel, Benedita Maria Faria, Antônio Sérgio Moraes da Silva,Brosco, Cíntia Aparecida A. de C. Hannickel, Benedita Maria Faria, Antônio Sérgio Moraes da Silva,
Anderson Luiz Pauletti Rodrigues, Lilian Sarmento Pereira, Adriana Cristina Machado de AraújoAnderson Luiz Pauletti Rodrigues, Lilian Sarmento Pereira, Adriana Cristina Machado de Araújo
Galan, Marco Antonio Jucelino de Oliveira, Alexandre Luiz Lúcio, Renata Vieira Gibim de Araújo eGalan, Marco Antonio Jucelino de Oliveira, Alexandre Luiz Lúcio, Renata Vieira Gibim de Araújo e
Mateus Cesar de Oliveira. Também para esta reunião estiveram presentes alguns coordenadores deMateus Cesar de Oliveira. Também para esta reunião estiveram presentes alguns coordenadores de
curso e Orientadora Educacional, conforme registro de participação abaixo.curso e Orientadora Educacional, conforme registro de participação abaixo.

Estiveram ausentes, com justificativa a Direção, os seguintes membros: Bruno Moreni Leite, NeusaEstiveram ausentes, com justificativa a Direção, os seguintes membros: Bruno Moreni Leite, Neusa
Maria de Camargo, Luís Fernando Maranzano e Maria da Glória Souza.Maria de Camargo, Luís Fernando Maranzano e Maria da Glória Souza.

O Diretor agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião remota via Teams.O Diretor agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião remota via Teams.

Sem mais nada a declarar, segue em anexo a esta Ata a Lista de Presença gerada pelo Teams.Sem mais nada a declarar, segue em anexo a esta Ata a Lista de Presença gerada pelo Teams.

ParticipanteParticipante RegistroRegistro Data e horaData e hora
RENATA ALVES DE LIMA BROSCORENATA ALVES DE LIMA BROSCO EntrouEntrou 17/06/2021 16:5517/06/2021 16:55
ANDERSON LUIZ PAULETTIANDERSON LUIZ PAULETTI
RODRIGUESRODRIGUES

Entrou antes deEntrou antes de 17/06/2021 16:5517/06/2021 16:55

ANDERSON LUIZ PAULETTIANDERSON LUIZ PAULETTI
RODRIGUESRODRIGUES

SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07

DINAMENE OLIVEIRA NEVESDINAMENE OLIVEIRA NEVES Entrou antes deEntrou antes de 17/06/2021 16:5517/06/2021 16:55
DINAMENE OLIVEIRA NEVESDINAMENE OLIVEIRA NEVES SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
DIVANIL ANTUNES URBANODIVANIL ANTUNES URBANO Entrou antes deEntrou antes de 17/06/2021 16:5517/06/2021 16:55
RUDINEI RODRIGUESRUDINEI RODRIGUES EntrouEntrou 17/06/2021 16:5517/06/2021 16:55
RUDINEI RODRIGUESRUDINEI RODRIGUES SaiuSaiu 17/06/2021 17:4017/06/2021 17:40
RUDINEI RODRIGUESRUDINEI RODRIGUES EntrouEntrou 17/06/2021 17:4017/06/2021 17:40
RUDINEI RODRIGUESRUDINEI RODRIGUES SaiuSaiu 17/06/2021 17:4217/06/2021 17:42
RUDINEI RODRIGUESRUDINEI RODRIGUES EntrouEntrou 17/06/2021 17:4217/06/2021 17:42
RUDINEI RODRIGUESRUDINEI RODRIGUES SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
LILIAN SARMENTO PEREIRALILIAN SARMENTO PEREIRA EntrouEntrou 17/06/2021 16:5717/06/2021 16:57
LILIAN SARMENTO PEREIRALILIAN SARMENTO PEREIRA SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 16:5717/06/2021 16:57

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 16:5717/06/2021 16:57

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 16:5817/06/2021 16:58

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 16:5817/06/2021 16:58

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 16:5917/06/2021 16:59

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 16:5917/06/2021 16:59

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 17:0017/06/2021 17:00

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 17:0017/06/2021 17:00

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 17:0117/06/2021 17:01

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 17:0117/06/2021 17:01

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 17:0417/06/2021 17:04
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Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 17:0417/06/2021 17:04

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 17:1017/06/2021 17:10

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 17:1017/06/2021 17:10

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

EntrouEntrou 17/06/2021 17:1517/06/2021 17:15

Convidado 08 | Etec FernandoConvidado 08 | Etec Fernando
Prestes - 016Prestes - 016

SaiuSaiu 17/06/2021 17:1517/06/2021 17:15

ALEXANDRE LUIZ LUCIOALEXANDRE LUIZ LUCIO EntrouEntrou 17/06/2021 16:5817/06/2021 16:58
ALEXANDRE LUIZ LUCIOALEXANDRE LUIZ LUCIO SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
RENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJORENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJO EntrouEntrou 17/06/2021 16:5917/06/2021 16:59
RENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJORENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJO SaiuSaiu 17/06/2021 17:3217/06/2021 17:32
RENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJORENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJO EntrouEntrou 17/06/2021 17:3217/06/2021 17:32
RENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJORENATA VIEIRA GIBIM DE ARAUJO SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
Antonio Sérgio Moraes da SilvaAntonio Sérgio Moraes da Silva EntrouEntrou 17/06/2021 17:0017/06/2021 17:00
BENEDITA MARIA FARIABENEDITA MARIA FARIA EntrouEntrou 17/06/2021 17:0017/06/2021 17:00
BENEDITA MARIA FARIABENEDITA MARIA FARIA SaiuSaiu 17/06/2021 17:0217/06/2021 17:02
BENEDITA MARIA FARIABENEDITA MARIA FARIA EntrouEntrou 17/06/2021 17:0317/06/2021 17:03
BENEDITA MARIA FARIABENEDITA MARIA FARIA SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
Prof. Mateus OliveiraProf. Mateus Oliveira EntrouEntrou 17/06/2021 17:0217/06/2021 17:02
Prof. Mateus OliveiraProf. Mateus Oliveira SaiuSaiu 17/06/2021 17:3617/06/2021 17:36
Prof. Mateus OliveiraProf. Mateus Oliveira EntrouEntrou 17/06/2021 17:3717/06/2021 17:37
ADRIANA CRISTINA MACHADO DEADRIANA CRISTINA MACHADO DE
ARAUJO GALANARAUJO GALAN

EntrouEntrou 17/06/2021 17:0217/06/2021 17:02

ADRIANA CRISTINA MACHADO DEADRIANA CRISTINA MACHADO DE
ARAUJO GALANARAUJO GALAN

SaiuSaiu 17/06/2021 17:3617/06/2021 17:36

ADRIANA CRISTINA MACHADO DEADRIANA CRISTINA MACHADO DE
ARAUJO GALANARAUJO GALAN

EntrouEntrou 17/06/2021 17:5917/06/2021 17:59

ADRIANA CRISTINA MACHADO DEADRIANA CRISTINA MACHADO DE
ARAUJO GALANARAUJO GALAN

SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07

MARCO ANTONIO JUCELINO DEMARCO ANTONIO JUCELINO DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

EntrouEntrou 17/06/2021 17:0217/06/2021 17:02

MARCO ANTONIO JUCELINO DEMARCO ANTONIO JUCELINO DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07

ANDRE ALBERTO CACIATOREANDRE ALBERTO CACIATORE EntrouEntrou 17/06/2021 17:0417/06/2021 17:04
ANDRE ALBERTO CACIATOREANDRE ALBERTO CACIATORE SaiuSaiu 17/06/2021 17:3617/06/2021 17:36
ANDRE ALBERTO CACIATOREANDRE ALBERTO CACIATORE EntrouEntrou 17/06/2021 17:3817/06/2021 17:38
ANDRE ALBERTO CACIATOREANDRE ALBERTO CACIATORE SaiuSaiu 17/06/2021 18:0817/06/2021 18:08
VANDERLEI LANCAS GOMESVANDERLEI LANCAS GOMES EntrouEntrou 17/06/2021 17:0817/06/2021 17:08
VANDERLEI LANCAS GOMESVANDERLEI LANCAS GOMES SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
Luiz Antonio Larios GarciaLuiz Antonio Larios Garcia EntrouEntrou 17/06/2021 17:1017/06/2021 17:10
Luiz Antonio Larios GarciaLuiz Antonio Larios Garcia SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
CINTIA APARECIDA DE CAMARGOCINTIA APARECIDA DE CAMARGO
HANNICKELHANNICKEL

EntrouEntrou 17/06/2021 17:1317/06/2021 17:13

CINTIA APARECIDA DE CAMARGOCINTIA APARECIDA DE CAMARGO
HANNICKELHANNICKEL

SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07

LEUZA MATEO DE BARROSLEUZA MATEO DE BARROS EntrouEntrou 17/06/2021 17:2417/06/2021 17:24
LEUZA MATEO DE BARROSLEUZA MATEO DE BARROS SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
Fausto CostaFausto Costa EntrouEntrou 17/06/2021 17:5417/06/2021 17:54
Fausto CostaFausto Costa SaiuSaiu 17/06/2021 18:0717/06/2021 18:07
Kelly Luana Miranda RougeKelly Luana Miranda Rouge
ArrudaArruda

EntrouEntrou 17/06/2021 17:5617/06/2021 17:56
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Lista de Presença gerada pela Plataforma Teams.Lista de Presença gerada pela Plataforma Teams.

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
TécnicoTécnico
  

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Etec Fernando Prestes, estamos com os seguintes cursos técnicos integrados:Etec Fernando Prestes, estamos com os seguintes cursos técnicos integrados:

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC –- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC –
1ª série, uma sala no período da manhã, totalizando 40 alunos;1ª série, uma sala no período da manhã, totalizando 40 alunos;

- ETIM de Desenvolvimento de Sistemas - 1ª a 3ª séries, uma sala para cada série em período- ETIM de Desenvolvimento de Sistemas - 1ª a 3ª séries, uma sala para cada série em período
integral (manhã/tarde), totalizando 113 alunos;integral (manhã/tarde), totalizando 113 alunos;

- ETIM de Edificações - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série em período integral (manhã/tarde),- ETIM de Edificações - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série em período integral (manhã/tarde),
totalizando 117 alunos;totalizando 117 alunos;

- ETIM de Eventos - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série em período integral (manhã/tarde),- ETIM de Eventos - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série em período integral (manhã/tarde),
totalizando 106 alunos;totalizando 106 alunos;

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Logística NOVOTEC/M-TEC – 1ª e- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Logística NOVOTEC/M-TEC – 1ª e
2ª séries, uma sala no período da tarde, totalizando 71 alunos;2ª séries, uma sala no período da tarde, totalizando 71 alunos;

- ETIM de Informática para Internet - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série em período integral- ETIM de Informática para Internet - da 1ª a 3ª série, uma sala para cada série em período integral
(manhã/tarde), totalizando 116 alunos.(manhã/tarde), totalizando 116 alunos.

- ETIM de Recursos Humanos - 1ª série, uma sala para cada série em período integral (manhã/tarde),- ETIM de Recursos Humanos - 1ª série, uma sala para cada série em período integral (manhã/tarde),
totalizando 39 alunos;totalizando 39 alunos;

Extensão EE Prof. Joaquim Izidoro MarinsExtensão EE Prof. Joaquim Izidoro Marins

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC –- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC –
2ª série, uma sala no período da tarde, totalizando 29 alunos;2ª série, uma sala no período da tarde, totalizando 29 alunos;

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC
Parceria SEE Híbrido – 1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da manhã, totalizando 63Parceria SEE Híbrido – 1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da manhã, totalizando 63
alunos;alunos;

- ETIM de Administração– Modalidade VENCE – com 3ª série, uma sala no período integral- ETIM de Administração– Modalidade VENCE – com 3ª série, uma sala no período integral
(manhã/tarde), totalizando 30 alunos;(manhã/tarde), totalizando 30 alunos;

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Logística NOVOTEC/M-TEC- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Logística NOVOTEC/M-TEC
Parceria SEE Híbrido – 1ª série, uma sala no período da manhã, totalizando 39 alunos;Parceria SEE Híbrido – 1ª série, uma sala no período da manhã, totalizando 39 alunos;

Extensão FATEC SorocabaExtensão FATEC Sorocaba

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Logística Sistema AMS- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Logística Sistema AMS
NOVOTEC/M-TEC -1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da tarde, totalizando 64NOVOTEC/M-TEC -1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da tarde, totalizando 64
alunos;alunos;
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- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Desenvolvimento de Sistema AMS- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Desenvolvimento de Sistema AMS
NOVOTEC/M-TEC – 1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da tarde, totalizando 77NOVOTEC/M-TEC – 1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da tarde, totalizando 77
alunos;alunos;

Extensão EE Prof. Maria Angélica Baillot – Araçoiaba da SerraExtensão EE Prof. Maria Angélica Baillot – Araçoiaba da Serra

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC
Parceria SEE Híbrido – 1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da tarde, totalizando 73Parceria SEE Híbrido – 1ª e 2ª séries, uma sala para cada série no período da tarde, totalizando 73
alunos;alunos;

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
NOVOTEC/M-TEC Parceria SEE Híbrido – 1ª série, uma sala no período da tarde, totalizando 30NOVOTEC/M-TEC Parceria SEE Híbrido – 1ª série, uma sala no período da tarde, totalizando 30
alunos;alunos;

Extensão EE Prof. Antônio Cordeiro – Sorocaba Extensão EE Prof. Antônio Cordeiro – Sorocaba 

- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC- Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica de Técnico em Administração NOVOTEC/M-TEC
Parceria SEE Híbrido – PEI9 – 1ª série, uma sala no período integral, totalizando 34 alunos;Parceria SEE Híbrido – PEI9 – 1ª série, uma sala no período integral, totalizando 34 alunos;

PERFIL DE CONCLUSÃOPERFIL DE CONCLUSÃO

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – Modalidade Vence3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – Modalidade Vence

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotinaO 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,administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos,
financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direçãofinanceiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção
utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras.utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras.
Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,
bem como as de preservação ambiental.bem como as de preservação ambiental.

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor. : Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor. 

3ª SÉRIE – Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO3ª SÉRIE – Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) 

O Técnico em ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursos mercadológicos,O Técnico em ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursos mercadológicos,
humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas, controla materiais,humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas, controla materiais,
acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, e elabora fluxo deacompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, e elabora fluxo de
caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura ética na conduçãocaixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura ética na condução
das relações e atividades. das relações e atividades. 

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Organizações públicas, privadas e do terceiro setor. : Organizações públicas, privadas e do terceiro setor. 

3ª série - Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO3ª série - Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO
(M-TEC) HÍBRIDO(M-TEC) HÍBRIDO

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursosO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursos
mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,
controla materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, econtrola materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, e
elabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota posturaelabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura
ética na condução das relações e atividades. ética na condução das relações e atividades. 

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Organizações públicas, privadas e do terceiro setor. : Organizações públicas, privadas e do terceiro setor. 
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Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria comEnsino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria com
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC)a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC)
HÍBRIDO PEI9 - HÍBRIDO PEI9 - PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO – 1ª SÉRIE.PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO – 1ª SÉRIE.

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO O AUXILIARQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO O AUXILIAR
ADMINISTRATIVO é o profissional que presta apoio nas rotinas administrativas a diversas áreas porADMINISTRATIVO é o profissional que presta apoio nas rotinas administrativas a diversas áreas por
meio do controle de documentos, emissão de relatórios, planilhas e demais registros. Auxilia nomeio do controle de documentos, emissão de relatórios, planilhas e demais registros. Auxilia no
processo de recrutamento e seleção de pessoal. Assessora no desenvolvimento de ações deprocesso de recrutamento e seleção de pessoal. Assessora no desenvolvimento de ações de
marketing. Realiza atendimento a diferentes públicos de interesse da organização. ATRIBUIÇÕES Emarketing. Realiza atendimento a diferentes públicos de interesse da organização. ATRIBUIÇÕES E
RESPONSABILIDADES ? Auxiliar na elaboração do planejamento empresarial. ? Monitorar ações deRESPONSABILIDADES ? Auxiliar na elaboração do planejamento empresarial. ? Monitorar ações de
melhoria com base em pesquisas e indicadores. ? Prestar atendimento aos diferentes públicos demelhoria com base em pesquisas e indicadores. ? Prestar atendimento aos diferentes públicos de
interesse da organização. ? Trabalhar de acordo com normas e legislações pertinentes à área deinteresse da organização. ? Trabalhar de acordo com normas e legislações pertinentes à área de
atuação da empresa. ? Elaborar organogramas, fluxogramas e demais ferramentas, visando àatuação da empresa. ? Elaborar organogramas, fluxogramas e demais ferramentas, visando à
otimização de processos. ? Auxiliar na análise do mercado consumidor quanto à expectativa deotimização de processos. ? Auxiliar na análise do mercado consumidor quanto à expectativa de
demanda do produto ou serviço.demanda do produto ou serviço.

3ª SÉRIE - Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS3ª SÉRIE - Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve sistemasO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve sistemas
computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco decomputacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco de
dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador.dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador.
Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema.Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema.
Aplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas deAplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas de
computador. computador. 

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em
organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissionalorganizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional
autônomo. autônomo. 

3ª SÉRIE - Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS3ª SÉRIE - Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
(Projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior – AMS) NOVOTEC(Projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior – AMS) NOVOTEC
INTEGRADO (M-Tec)INTEGRADO (M-Tec)

O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que analisa e projeta sistemas.O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que analisa e projeta sistemas.
Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes deConstrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de
desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos dedesenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de
dados. dados. 

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em
organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissionalorganizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional
autônomo. autônomo. 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Parceria com aHabilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Parceria com a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) HÍBRIDOSecretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) HÍBRIDO

PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO – 1ª série PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO – 1ª série 

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
1ª série1ª série::

O AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve programas eO AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve programas e
auxilia na análise de sistemas e modelagem de bancos de dados. ATRIBUIÇÕES Eauxilia na análise de sistemas e modelagem de bancos de dados. ATRIBUIÇÕES E
RESPONSABILIDADES ? Desenvolver sites para Web. ? Operar sistemas computacionais. ?RESPONSABILIDADES ? Desenvolver sites para Web. ? Operar sistemas computacionais. ?
Desenvolver elementos gráficos para aplicativos e sites. ? Realizar versionamento noDesenvolver elementos gráficos para aplicativos e sites. ? Realizar versionamento no
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desenvolvimento de programas. ? Implementar algoritmos em linguagem de programação,desenvolvimento de programas. ? Implementar algoritmos em linguagem de programação,
utilizando ambientes de desenvolvimento de acordo com as necessidades.utilizando ambientes de desenvolvimento de acordo com as necessidades.  

3ª SÉRIE – 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de edificaçõesO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de edificações
conforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação específica, conforme limitesconforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação específica, conforme limites
regulamentares e normativos ambientais. Planeja a execução, elabora orçamento e memorialregulamentares e normativos ambientais. Planeja a execução, elabora orçamento e memorial
descritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes etapas do processo construtivo. Prestadescritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes etapas do processo construtivo. Presta
assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico deassistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico de
materiais na área da Construção Civil. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção demateriais na área da Construção Civil. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de
equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda eequipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e
utilização de produtos e equipamentos especializados. utilização de produtos e equipamentos especializados. 

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: Empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção Civil: Empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção Civil
e interfaces; Escritórios de projetos e de construção civil; Canteiros de Obras.e interfaces; Escritórios de projetos e de construção civil; Canteiros de Obras.

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS 

O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, naO TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na
organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos eorganização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e
cerimoniais, utilizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos ecerimoniais, utilizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e
operacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa daoperacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa da
confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gênerosconfecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros
alimentícios servidos em eventos. alimentícios servidos em eventos. 

Mercado de trabalho: Mercado de trabalho: Empresas organizadoras de eventos, centro de convenções e deEmpresas organizadoras de eventos, centro de convenções e de
exposições, hotéis, parques temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos,exposições, hotéis, parques temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos,
órgãos públicos, Convention Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e buffet. órgãos públicos, Convention Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e buffet. 

3ª SÉRIE – Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOVOTEC3ª SÉRIE – Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOVOTEC
INTEGRADO (M-TEC) INTEGRADO (M-TEC) 

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que colabora na gestão dos processos de planejamento,O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que colabora na gestão dos processos de planejamento,
operação e controle de programação nas áreas de produção de bens e serviços, de compras, deoperação e controle de programação nas áreas de produção de bens e serviços, de compras, de
armazenagem, de estoques, de movimentação e de expedição. Viabiliza o transporte e a distribuiçãoarmazenagem, de estoques, de movimentação e de expedição. Viabiliza o transporte e a distribuição
de materiais e produtos, coordena a manutenção de máquinas e de equipamentos e executa asde materiais e produtos, coordena a manutenção de máquinas e de equipamentos e executa as
funções, utilizando tecnologia de informação. Identifica metodologias, sistemas, procedimentos,funções, utilizando tecnologia de informação. Identifica metodologias, sistemas, procedimentos,
equipamentos e estabelece critérios para seleção e utilização adequada. Elabora tabelas, interpretaequipamentos e estabelece critérios para seleção e utilização adequada. Elabora tabelas, interpreta
gráficos e mapeia o custeio das áreas produtivas envolvidas. Implementa os procedimentos degráficos e mapeia o custeio das áreas produtivas envolvidas. Implementa os procedimentos de
controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. Atua em equipe,controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. Atua em equipe,
segundo princípios éticos e cidadãos. segundo princípios éticos e cidadãos. 

Perfil Empreendedor:Perfil Empreendedor: É o profissional que apresenta um perfil empreendedor de caráter É o profissional que apresenta um perfil empreendedor de caráter
intermediário, capaz de contribuir para as decisões estratégicas do processo de Gestão da Cadeia deintermediário, capaz de contribuir para as decisões estratégicas do processo de Gestão da Cadeia de
Abastecimento. Contribui para o desenvolvimento das atividades logísticas de forma a obter oAbastecimento. Contribui para o desenvolvimento das atividades logísticas de forma a obter o
melhor resultado das operações. Sugere melhoria nos processos e procedimentos operacionais,melhor resultado das operações. Sugere melhoria nos processos e procedimentos operacionais,
atuando de maneira colaborativa com objetivo de otimizar o uso dos recursos disponíveis. atuando de maneira colaborativa com objetivo de otimizar o uso dos recursos disponíveis. 

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO ? Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. ? Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

3ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA –3ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA –
(Projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior – AMS) (Projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior – AMS) 

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que colabora na gestão dos processos de planejamento,O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que colabora na gestão dos processos de planejamento,
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operação e controle de programação nas áreas de produção de bens e serviços, de compras, deoperação e controle de programação nas áreas de produção de bens e serviços, de compras, de
armazenagem, de estoques, de movimentação e de expedição. Viabiliza o transporte e a distribuiçãoarmazenagem, de estoques, de movimentação e de expedição. Viabiliza o transporte e a distribuição
de materiais e produtos, coordena a manutenção de máquinas e de equipamentos e executa asde materiais e produtos, coordena a manutenção de máquinas e de equipamentos e executa as
funções, utilizando tecnologia da informação. Identifica metodologias, sistemas, procedimentos,funções, utilizando tecnologia da informação. Identifica metodologias, sistemas, procedimentos,
equipamentos e estabelece critérios para seleção e utilização adequada. Elabora tabelas, interpretaequipamentos e estabelece critérios para seleção e utilização adequada. Elabora tabelas, interpreta
gráficos e mapeia o custeio das áreas produtivas envolvidas. Implementa os procedimentos degráficos e mapeia o custeio das áreas produtivas envolvidas. Implementa os procedimentos de
controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. Atua em equipe,controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. Atua em equipe,
segundo princípios éticos e cidadãos. segundo princípios éticos e cidadãos. 

Perfil Empreendedor: Perfil Empreendedor: É o profissional que apresenta um perfil empreendedor de caráterÉ o profissional que apresenta um perfil empreendedor de caráter
intermediário, capaz de contribuir para as decisões estratégicas do processo de Gestão da Cadeia deintermediário, capaz de contribuir para as decisões estratégicas do processo de Gestão da Cadeia de
Abastecimento. Contribui para o desenvolvimento das atividades logísticas de forma a obter oAbastecimento. Contribui para o desenvolvimento das atividades logísticas de forma a obter o
melhor resultado das operações. Sugere melhoria nos processos e procedimentos operacionais,melhor resultado das operações. Sugere melhoria nos processos e procedimentos operacionais,
atuando de maneira colaborativa com objetivo de otimizar o uso dos recursos disponíveis. atuando de maneira colaborativa com objetivo de otimizar o uso dos recursos disponíveis. 

Mercado de trabalho:Mercado de trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor  Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGÍSTICA (Parceria com aEnsino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGÍSTICA (Parceria com a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) HÍBRIDOSecretaria da Educação do Estado de São Paulo) – NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) HÍBRIDO

PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO – 1ª SÉRIE:PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO – 1ª SÉRIE:

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA O AUXILIAR DEQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA O AUXILIAR DE
LOGÍSTICA é o profissional que atua nos serviços de apoio às atividades e rotinas administrativas daLOGÍSTICA é o profissional que atua nos serviços de apoio às atividades e rotinas administrativas da
área de Logística; presta atendimento a clientes e fornecedores e colabora no processo deárea de Logística; presta atendimento a clientes e fornecedores e colabora no processo de
comunicação, organização e manutenção de documentos variados. ATRIBUIÇÕES Ecomunicação, organização e manutenção de documentos variados. ATRIBUIÇÕES E
RESPONSABILIDADES ? Utilizar a matemática financeira. ? Organizar a rotina administrativa. ?RESPONSABILIDADES ? Utilizar a matemática financeira. ? Organizar a rotina administrativa. ?
Auxiliar no desenvolvimento de fornecedores. ? Prestar atendimento nas atividades logísticas. ?Auxiliar no desenvolvimento de fornecedores. ? Prestar atendimento nas atividades logísticas. ?
Elaborar fluxos e rotinas dos processos de suprimentos. ? Atuar de acordo com princípios éticos nasElaborar fluxos e rotinas dos processos de suprimentos. ? Atuar de acordo com princípios éticos nas
relações de trabalho. ? Auxiliar nas atividades de planejamento da equipe da área profissional. ?relações de trabalho. ? Auxiliar nas atividades de planejamento da equipe da área profissional. ?
Auxiliar no recrutamento e seleção de profissionais da área de logística. ? Viabilizar processos eAuxiliar no recrutamento e seleção de profissionais da área de logística. ? Viabilizar processos e
operações logísticas com o uso de aplicativos informatizados. ? Executar tarefas pertinentes à áreaoperações logísticas com o uso de aplicativos informatizados. ? Executar tarefas pertinentes à área
logística, utilizando equipamentos e programas de informática. ? Zelar pela organização dologística, utilizando equipamentos e programas de informática. ? Zelar pela organização do
ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos recursos. ? Comunicar-se em línguaambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos recursos. ? Comunicar-se em língua
portuguesa, utilizando vocabulário e terminologia técnico[1]científica da área profissional. ? Realizarportuguesa, utilizando vocabulário e terminologia técnico[1]científica da área profissional. ? Realizar
leitura de manuais técnicos e gêneros diversos da área profissional em língua estrangeira – inglês,leitura de manuais técnicos e gêneros diversos da área profissional em língua estrangeira – inglês,
utilizando o vocabulário e a terminologia da área.utilizando o vocabulário e a terminologia da área.

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 3ª SÉRIE – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve programas deO 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 decomputador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de
programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática pertinentes aprogramação. 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 dasdiversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção das
informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluçõesinformações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções
que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e 
marketing marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com aseletrônicos 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 moraisformas 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 eque devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e
realiza a manutenção de realiza a manutenção de sites sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas dee portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas de
comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentoscomunicar-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,próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los,
partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. 

Mercado de Trabalho: Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem daInstituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem da
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internet para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou administrativos.internet para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou administrativos.

3ª SÉRIE – Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM RECURSOS3ª SÉRIE – Ensino Médio com Habilitação Profissional de TÉCNICO EM RECURSOS
HUMANOS NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) HUMANOS NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) 

O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que organiza a rotina diária da gestão deO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que organiza a rotina diária da gestão de
pessoas e auxilia no processo de recrutamento e seleção de pessoal. Elabora documentospessoas e auxilia no processo de recrutamento e seleção de pessoal. Elabora documentos
administrativos, confere frequência, benefícios concedidos, afastamentos, férias e transferências deadministrativos, confere frequência, benefícios concedidos, afastamentos, férias e transferências de
funcionários. Realiza contratação e registro de funcionários conforme a legislação trabalhista efuncionários. Realiza contratação e registro de funcionários conforme a legislação trabalhista e
efetua lançamentos de folha de pagamento. Presta informações sobre direitos trabalhistas. Apoiaefetua lançamentos de folha de pagamento. Presta informações sobre direitos trabalhistas. Apoia
processos de treinamento, capacitação e desenvolvimento de colaboradores. Contribui para oprocessos de treinamento, capacitação e desenvolvimento de colaboradores. Contribui para o
crescimento das organizações por meio da construção de relações éticas com seus colaboradores. crescimento das organizações por meio da construção de relações éticas com seus colaboradores. 

Perfil EmpreendedorPerfil Empreendedor: É o profissional que apresenta um perfil empreendedor intermediário e, por: É o profissional que apresenta um perfil empreendedor intermediário e, por
atuar na área de Recursos Humanos, caracteriza-se por demonstrar atribuições tanto voltadas paraatuar na área de Recursos Humanos, caracteriza-se por demonstrar atribuições tanto voltadas para
o intraempreendedorismo quanto para o empreendedorismo externo, direcionadas para a conduçãoo intraempreendedorismo quanto para o empreendedorismo externo, direcionadas para a condução
de novos negócios e organização e melhoria de processos internos e gerenciais. Contribui para ode novos negócios e organização e melhoria de processos internos e gerenciais. Contribui para o
controle da vida funcional, bem como ao desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores.controle da vida funcional, bem como ao desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores.
Sugere melhoria nos processos administrativos da gestão de pessoas, atuando de maneiraSugere melhoria nos processos administrativos da gestão de pessoas, atuando de maneira
colaborativa com objetivo de otimizar o uso de recursos disponíveis. colaborativa com objetivo de otimizar o uso de recursos disponíveis. 

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO : Organizações públicas, privadas e do terceiro setor. : Organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

Fonte:Fonte:Gfac – Grupo de Formulação e Análises Curriculares - Cetec - Centro Paula SouzaGfac – Grupo de Formulação e Análises Curriculares - Cetec - Centro Paula Souza
(cpscetec.com.br)(cpscetec.com.br) acessado entre os dias 02 a 04/06/2021 para consultar os Planos de Curso. acessado entre os dias 02 a 04/06/2021 para consultar os Planos de Curso.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

ManhãManhã 0101 4040

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

TardeTarde 0101 2929

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

NoiteNoite 0101 3636

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0202 7575
11 AdministraçãoAdministração TardeTarde 0101 3333
11 Design de InterioresDesign de InterioresNoiteNoite 0101 2929
11 Edificações (Etim)Edificações (Etim) IntegralIntegral 0101 3838
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

TardeTarde 0101 3333

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

TardeTarde 0101 3636
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Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

11 LogísticaLogística NoiteNoite 0202 6666
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

ManhãManhã 0101 3939

11 AdministraçãoAdministração TardeTarde 0101 3434
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 0101 3939
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

IntegralIntegral 0101 3434

11 LogísticaLogística NoiteNoite 0202 5757
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0202 4646
11 Administração - EadAdministração - Ead ManhãManhã 0101 2828
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0202 7676
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Logística - MTec -Logística - MTec -
AMSAMS

TardeTarde 0101 2828

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 0101 3030

11 AdministraçãoAdministração TardeTarde 0101 2929
11 Administração - EadAdministração - Ead ManhãManhã 0101 3939
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)
IntegralIntegral 0101 3535

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

TardeTarde 0101 3030

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 0101 3535

11 Informática paraInformática para
InternetInternet

NoiteNoite 0101 3636

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

TardeTarde 0101 3737
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DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
- AMS- AMS

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

TardeTarde 0101 3939

11 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 0101 3939
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

TardeTarde 0101 3838

11 EventosEventos NoiteNoite 0101 3535
11 LogísticaLogística NoiteNoite 0202 7777
11 Design de InterioresDesign de InterioresNoiteNoite 0101 2020
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 0101 2323
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 0101 4040

11 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 0101 2222
11 Design de InterioresDesign de InterioresNoiteNoite 0101 3636
11 Eventos (Etim)Eventos (Etim) IntegralIntegral 0101 3131
11 Agenciamento deAgenciamento de

ViagemViagem
NoiteNoite 0101 3636

11 Edificações (Etim)Edificações (Etim) IntegralIntegral 0101 4040
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 0101 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 0101 3838

11 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 0101 3737
11 Informática paraInformática para

Internet (Etim)Internet (Etim)
IntegralIntegral 0101 3636

11 Agenciamento deAgenciamento de
ViagemViagem

NoiteNoite 0101 2929

11 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 0101 3232
11 FinançasFinanças NoiteNoite 0101 3434
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

TardeTarde 0101 3737

11 ContabilidadeContabilidade TardeTarde 0101 1919
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 0101 3434

11 Ensino Médio comEnsino Médio com TardeTarde 0101 4040
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HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
- AMS- AMS

11 Eventos (Etim)Eventos (Etim) IntegralIntegral 0101 3838
11 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 0101 2626
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 0101 4040
11 Edificações (Etim)Edificações (Etim) IntegralIntegral 0101 3939
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)
IntegralIntegral 0101 4040

11 EventosEventos NoiteNoite 0101 2222
11 SecretariadoSecretariado NoiteNoite 0101 3030
11 ContabilidadeContabilidade TardeTarde 0101 2323
11 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 0101 2626

11 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 0101 3535
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 0101 2222

11 Segurança doSegurança do
TrabalhoTrabalho

NoiteNoite 0101 3636

11 ContabilidadeContabilidade TardeTarde 0101 3131
11 SecretariadoSecretariado NoiteNoite 0101 1919
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 0101 1919
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Logística - MTec -Logística - MTec -
AMSAMS

TardeTarde 0101 3636

11 Eventos (Etim)Eventos (Etim) IntegralIntegral 0101 3737
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 0101 2020

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

IntegralIntegral 0101 3838

22 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 0101 4040
22 LogísticaLogística NoiteNoite 0202 8080
22 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 0101 4040

22 Design de InterioresDesign de InterioresNoiteNoite 0101 4040
22 AdministraçãoAdministração TardeTarde 0101 4040
22 EventosEventos NoiteNoite 0101 4040
22 EdificaçõesEdificações NoiteNoite 0101 4040
22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0303 120120
22 Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho
NoiteNoite 0101 4040

22 ContabilidadeContabilidade TardeTarde 0101 4040
22 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 0101 4040
22 SecretariadoSecretariado NoiteNoite 0101 4040
22 Administração - EadAdministração - Ead ManhãManhã 0101 4040

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
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LocalizaçãoLocalização EE Prof. Joaquim Isidoro MarinsEE Prof. Joaquim Isidoro Marins
CoordenadorCoordenador Rudinei RodriguesRudinei Rodrigues
ParceriasParcerias Secretaria da Educação do Estado de São PauloSecretaria da Educação do Estado de São Paulo

LocalizaçãoLocalização EE Prof. Joaquim Isidoro MarinsEE Prof. Joaquim Isidoro Marins
CoordenadorCoordenador Antonio Sergio Moraes da SilvaAntonio Sergio Moraes da Silva
ParceriasParcerias Secretaria da Educação do Estado de São Paulo -Secretaria da Educação do Estado de São Paulo -

Extensão EE Prof. Joaquim Izidoro Marins.Extensão EE Prof. Joaquim Izidoro Marins.

LocalizaçãoLocalização Araçoiaba da Serra - CIE Osmar Giacomelli Araçoiaba da Serra - CIE Osmar Giacomelli 
CoordenadorCoordenador Benedita Maria FariaBenedita Maria Faria
ParceriasParcerias Parceria com a Prefeitura Municipal de AraçoiabaParceria com a Prefeitura Municipal de Araçoiaba

da Serrada Serra

LocalizaçãoLocalização EE Professor Antonio CordeiroEE Professor Antonio Cordeiro
CoordenadorCoordenador Rudinei RodriguesRudinei Rodrigues
ParceriasParcerias Secretaria da Educação do Estado de São PauloSecretaria da Educação do Estado de São Paulo

LocalizaçãoLocalização Fatec Sorocaba - José Crespo GonzalesFatec Sorocaba - José Crespo Gonzales
CoordenadorCoordenador Andre Alberto CaciatoreAndre Alberto Caciatore
ParceriasParcerias Projeto de Articulac?a?o da Formac?a?oProjeto de Articulac?a?o da Formac?a?o

Profissional Me?dia e Superior – AMS. ParceriaProfissional Me?dia e Superior – AMS. Parceria
entre a Escola Técnica Estadual Fernando Prestesentre a Escola Técnica Estadual Fernando Prestes
e a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba – Josée a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba – José
Crespo GonzalesCrespo Gonzales

LocalizaçãoLocalização EE Professora Maria Angélica BaillotEE Professora Maria Angélica Baillot
CoordenadorCoordenador Rudinei RodriguesRudinei Rodrigues
ParceriasParcerias Secretaria da Educação do Estado de São PauloSecretaria da Educação do Estado de São Paulo

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome CAMILA MANTOVANI DIASCAMILA MANTOVANI DIAS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Ética/Filosofia/SociologiaMinistra aulas de Ética/Filosofia/Sociologia

NomeNome VINICIUS BELQUIMAN PEREIRAVINICIUS BELQUIMAN PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GeografiaMinistra aulas de Geografia

NomeNome ANDRE ANTONIO ZANATTOANDRE ANTONIO ZANATTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão
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NomeNome MARINA BOM JOAO GIMENEZMARINA BOM JOAO GIMENEZ
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de SecretariadoMinistra aulas de Secretariado

NomeNome ISADORA FALLEIROS FRAREISADORA FALLEIROS FRARE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de HistóriaMinistra aulas de História

NomeNome ALISANGELO APARECIDO DOS SANTOSALISANGELO APARECIDO DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de HistóriaMinistra aulas de História

NomeNome ANDRE LUIZ GONCALVES RODRIGUESANDRE LUIZ GONCALVES RODRIGUES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome MARCIO JOAO FERREIRAMARCIO JOAO FERREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas na área deMinistra aulas na área de

informação/comunicaçãoinformação/comunicação

NomeNome SEBASTIAO RODRIGUES DE CAMARGOSEBASTIAO RODRIGUES DE CAMARGO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome BRUNO PEREIRA SANTOS ALMEIDABRUNO PEREIRA SANTOS ALMEIDA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de HistóriaMinistra aulas de História

NomeNome ANDREA TRUSANDREA TRUS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de HistóriaMinistra aulas de História

NomeNome RAFAEL DE MIRANDA FERREIRARAFAEL DE MIRANDA FERREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Eventos/Agenciamento deMinistra aulas de Eventos/Agenciamento de

ViagemViagem

NomeNome ROGERIO NASCIMENTO DA SILVA DE JESUSROGERIO NASCIMENTO DA SILVA DE JESUS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de LPLCPMinistra aulas de LPLCP

NomeNome RAQUEL FERREIRA ROCHARAQUEL FERREIRA ROCHA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão
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NomeNome MARCOS DAVI RODRIGUES JUNIORMARCOS DAVI RODRIGUES JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de LEMIMinistra aulas de LEMI

NomeNome CLOVIS MAURICIO DE OLIVEIRACLOVIS MAURICIO DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de LPLCPMinistra aulas de LPLCP

NomeNome JOYCE GONCALVES CONDEJOYCE GONCALVES CONDE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas em EventosMinistra aulas em Eventos

NomeNome MELCHIOR ANTONIO MOMESSOMELCHIOR ANTONIO MOMESSO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de QuimicaMinistra aulas de Quimica

NomeNome HELBER CUSTODIO CORCINO DE SOUZAHELBER CUSTODIO CORCINO DE SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome MOISES ALVES DE SOUZAMOISES ALVES DE SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de FilosofiaMinistra aulas de Filosofia

NomeNome VINICIUS KALIL VENCESLAU XAVIERVINICIUS KALIL VENCESLAU XAVIER
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome MARCO AURELIO NUNES DE OLIVEIRAMARCO AURELIO NUNES DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de História/filosofia/sociologiaMinistra aulas de História/filosofia/sociologia

NomeNome ROGERIO RODRIGUES ALVES DA SILVAROGERIO RODRIGUES ALVES DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de BiologiaMinistra aulas de Biologia

NomeNome JESUS IMAR LOPESJESUS IMAR LOPES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome JEREMIAS CORREA LUISJEREMIAS CORREA LUIS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Informação/ComunicaçãoMinistra aulas de Informação/Comunicação
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NomeNome JACIRA LIMA DA GRACAJACIRA LIMA DA GRACA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome RICARDO TOLEDORICARDO TOLEDO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Educação FísicaMinistra aulas de Educação Física

NomeNome ARNALDO ROSAARNALDO ROSA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Educação FísicaMinistra aulas de Educação Física

NomeNome FABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DEFABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DE
CAMPOSCAMPOS

Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de BiologiaMinistra aulas de Biologia

NomeNome LINA MARCIA ALMEIDA ALEXANDRELINA MARCIA ALMEIDA ALEXANDRE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome MILENE APARECIDA CORREAMILENE APARECIDA CORREA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Edificações/Design de InterioresMinistra aulas de Edificações/Design de Interiores

NomeNome SANDRA GOMES GASPARSANDRA GOMES GASPAR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome ROBERTA MARCHETTI BERBEL PAIVAROBERTA MARCHETTI BERBEL PAIVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Educação Física/emMinistra aulas de Educação Física/em

Eventos/AgenciamentoEventos/Agenciamento

NomeNome FERNANDO HENRIQUE AMARAL COSTAFERNANDO HENRIQUE AMARAL COSTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de QuimicaMinistra aulas de Quimica

NomeNome Jaciomar Alves TavaresJaciomar Alves Tavares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Engenharia Química / Ministra aulas nosTitulação: Engenharia Química / Ministra aulas nos

cursos de Administração integrado ao EM,cursos de Administração integrado ao EM,
Desenvolv. de Sistemas integ. ao EM e LogisticaDesenvolv. de Sistemas integ. ao EM e Logistica
integr. ao EM.integr. ao EM.
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NomeNome André Alberto CaciatoriAndré Alberto Caciatori
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II D -Professor de Ensino Médio e Técnico II D -

Graduado em Comunicação Social -Graduado em Comunicação Social -
Habilitação/Curso Agenciamento de Viagens -Habilitação/Curso Agenciamento de Viagens -
Coordenação de Projetos - Classe DescentralizadaCoordenação de Projetos - Classe Descentralizada
(Fatec)(Fatec)

NomeNome Flavio Henrique Emilio SilvaFlavio Henrique Emilio Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Sistemas de Informação / Ministra aulasTitulação: Sistemas de Informação / Ministra aulas

no curso de Desenvolvimento de Sistemas.no curso de Desenvolvimento de Sistemas.

NomeNome Clinéia JaymesClinéia Jaymes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

NomeNome Jéssica Sewaybricker RibeiroJéssica Sewaybricker Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Turismo / Ministra aulas nos cursos deTitulação: Turismo / Ministra aulas nos cursos de

Eventos e Eventos integrado ao Ensino Médio. -Eventos e Eventos integrado ao Ensino Médio. -
Coordenação de Curso: EventosCoordenação de Curso: Eventos

NomeNome Larissa Rocha ScaletiLarissa Rocha Scaleti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Amplia aulas no curso de Construção Civil eAmplia aulas no curso de Construção Civil e

Design de Interiores.Design de Interiores.

NomeNome Mateus César de OliveiraMateus César de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Administração - Pedagogia (LP) /Titulação: Administração - Pedagogia (LP) /

Ministra aulas nos cursos de Administração,Ministra aulas nos cursos de Administração,
Contabilidade, Logistica e Logistica integ. ao EM. -Contabilidade, Logistica e Logistica integ. ao EM. -
Coordenação de Curso: Administração e Logística.Coordenação de Curso: Administração e Logística.

NomeNome André Dias GalanAndré Dias Galan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II C -Professor de Ensino Médio e Técnico II C -

Graduado em Arquitetura e Urbanismo -Graduado em Arquitetura e Urbanismo -
Habilitação/Curso: Construção Civil.Habilitação/Curso: Construção Civil.

NomeNome Eloise Sewaybricker Kaneda Eloise Sewaybricker Kaneda 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Licenciatura Plena em LetrasProfessor II - Licenciatura Plena em Letras

(Espanhol e Português) - Habilitação/Curso:(Espanhol e Português) - Habilitação/Curso:
Secretariadoe Agenciamento de Viagens.Secretariadoe Agenciamento de Viagens.
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NomeNome Guilherme de FreitasGuilherme de Freitas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Engenharia Civil / Ministra aulas nosTitulação: Engenharia Civil / Ministra aulas nos

cursos de Edificações e Segurança do Trabalho.cursos de Edificações e Segurança do Trabalho.

NomeNome Carlos Roberto de AlmeidaCarlos Roberto de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Ciências Contábeis -Professor I - Graduado em Ciências Contábeis -

Habilitação/Curso: ContabilidadeHabilitação/Curso: Contabilidade

NomeNome Claudinei MeiraClaudinei Meira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Administração de Empresas / MinistraTitulação: Administração de Empresas / Ministra

aulas nos cursos de Administração e Logistica.aulas nos cursos de Administração e Logistica.

NomeNome Rita de Cassia Tasso GiandoniRita de Cassia Tasso Giandoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Graduada em Engenheria Civil/Professor II - Graduada em Engenheria Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Construção CivilConstrução Civil

NomeNome Fausto Gonçalves da CostaFausto Gonçalves da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Administração -Professor I - Graduado em Administração -

Habilitação/Curso: Administração, Secretariado eHabilitação/Curso: Administração, Secretariado e
Logística - Coordenação de Curso: AdministraçãoLogística - Coordenação de Curso: Administração
Integrado ao Ensino Médio (MTec - ProgramaIntegrado ao Ensino Médio (MTec - Programa
Novotec IntegradoNovotec Integrado

NomeNome Maria Cristina Rebuá Ribeiro DiasMaria Cristina Rebuá Ribeiro Dias
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

NomeNome Gilson GarciaGilson Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Administração deProfessor I - Graduado em Administração de

Empresas/ Licenciatura (Esquema I) -Empresas/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Logística e Secretariado/Habilitação/Curso: Logística e Secretariado/
LicenciadoLicenciado

NomeNome Leila Tereza Rolim de Oliveira AlmeidaLeila Tereza Rolim de Oliveira Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Licenciatura Plena em Letras, Habilitação Licenciatura Plena em Letras, Habilitação

Portugues e Ingles - Habilitação/Curso: EnsinoPortugues e Ingles - Habilitação/Curso: Ensino
Médio, Segurança do Trabalho, Mecanica,Médio, Segurança do Trabalho, Mecanica,
Administraão, Infomatica e Contabilidade.;Administraão, Infomatica e Contabilidade.;
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Componentes Curriculares: Lingua Portuguesa eComponentes Curriculares: Lingua Portuguesa e
Literuatuca, Linguagem e Produção e Tecnologia eLiteruatuca, Linguagem e Produção e Tecnologia e
Linguagem Trabalho e Tecnologia. Já foi Diretor deLinguagem Trabalho e Tecnologia. Já foi Diretor de
ETEC.ETEC.

NomeNome Marcelo Henrique ArrojoMarcelo Henrique Arrojo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. I - Graduado em Comunicação SocialProf. I - Graduado em Comunicação Social

Habilitado em Relações Públicas -Habilitado em Relações Públicas -
Habilitação/Curso: SecretariadoHabilitação/Curso: Secretariado

NomeNome Adriana Cristina M. Araújo GalanAdriana Cristina M. Araújo Galan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III H -Professor de Ensino Médio e Técnico III H -

Graduada em Arquitetura e Urbanismo /LicenciadaGraduada em Arquitetura e Urbanismo /Licenciada
(Esquema I)Habilitada para os(Esquema I)Habilitada para os
Componentes:-Aplicativos Informatizados emComponentes:-Aplicativos Informatizados em
Design de Interiores -Composição e Projeto deDesign de Interiores -Composição e Projeto de
Interiores -Conforto Ambiental -DesenvolvimentoInteriores -Conforto Ambiental -Desenvolvimento
do TCC em Design de Interiores / Planejamento dodo TCC em Design de Interiores / Planejamento do
TCC em Design de Ineriores -Ergonomia -Estudo eTCC em Design de Ineriores -Ergonomia -Estudo e
Aplicação dos Materiais e Revestimentos noAplicação dos Materiais e Revestimentos no
Design de Interiores -Evolução das Artes VisuaisDesign de Interiores -Evolução das Artes Visuais
-Evolução do Mobiliário e das Artes Visuais I e II-Evolução do Mobiliário e das Artes Visuais I e II
-Formas de Expressão e Comunicação Artística--Formas de Expressão e Comunicação Artística-
Composição e Cor -Formas de Expressões VisuaisComposição e Cor -Formas de Expressões Visuais
Aplicadas ao Design de Interiores I e II -Gestão eAplicadas ao Design de Interiores I e II -Gestão e
Projetos de Interiores -Ilustração no Projeto deProjetos de Interiores -Ilustração no Projeto de
Interiores I e II -Linguagem Técnica e ProjetivaInteriores I e II -Linguagem Técnica e Projetiva
Aplicada ao Design de Interiores -RepresentaçãoAplicada ao Design de Interiores -Representação
da Linguagem Arquitetônica I e II -Representaçãoda Linguagem Arquitetônica I e II -Representação
Digital de Projetos de Interiores I e IIDigital de Projetos de Interiores I e II
-Representação Gráfica Espacial I e II-Representação Gráfica Espacial I e II
-Representação Técnica do Mobiliário I e II-Representação Técnica do Mobiliário I e II
-Tendências em Design de Interiores --Tendências em Design de Interiores -
Coordenação de Curso: Design de InterioresCoordenação de Curso: Design de Interiores

NomeNome Alfredo Pissinato JuniorAlfredo Pissinato Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II H -Professor de Ensino Médio e Técnico II H -

Graduado em Arquitetura e Urbanismo -Graduado em Arquitetura e Urbanismo -
Habilitação/curso: Design de Interiores eHabilitação/curso: Design de Interiores e
Construção CivilConstrução Civil

NomeNome Amanda Maria Lamberti NardiAmanda Maria Lamberti Nardi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III I,Professor de Ensino Médio e Técnico III I,

Graduada em Análise de Sistemas e EsquemaGraduada em Análise de Sistemas e Esquema
IHabit/curso: Informática e Informática paraIHabit/curso: Informática e Informática para
InternetInternet
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NomeNome Waldemar CarvalhoWaldemar Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I; Graduado Matematica ;Professor I; Graduado Matematica ;

Habilitação/CursoHabilitação/Curso

NomeNome Ana Maria Oliveira VillaresAna Maria Oliveira Villares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III M -Professor de Ensino Médio e Técnico III M -

Graduada em Engenharia Civil e Esquema I -Graduada em Engenharia Civil e Esquema I -
Habil/Curso: Construção Civil Mestrado / Pós-Habil/Curso: Construção Civil Mestrado / Pós-
Graduação/ Tecnóloga em Mecânica (ModalidadeGraduação/ Tecnóloga em Mecânica (Modalidade
Oficinas)Oficinas)

NomeNome Anderson Roque do AmaralAnderson Roque do Amaral
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III O -Professor de Ensino Médio e Técnico III O -

Tecnologia em Processamento de Dados eTecnologia em Processamento de Dados e
Esquema I - Habilitação/Curso: Informática eEsquema I - Habilitação/Curso: Informática e
Informática para Internet. Coordenador do CursoInformática para Internet. Coordenador do Curso
de Informática e Informática para Internet.de Informática e Informática para Internet.
Coordenação de Curso: Desenvolvimento deCoordenação de Curso: Desenvolvimento de
SistemasSistemas

NomeNome Andréa Maria Fieri SilvaAndréa Maria Fieri Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II E -Professor de Ensino Médio e Técnico II E -

Graduada em Análise de Sistemas -Graduada em Análise de Sistemas -
Habilitação/Curso: Informática e Informática paraHabilitação/Curso: Informática e Informática para
Internet / Licenciada (Esquema I)Internet / Licenciada (Esquema I)

NomeNome Antonio Marcos FielAntonio Marcos Fiel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II E -Professor de Ensino Médio e Técnico II E -

Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:
Administração e Secretariado.Administração e Secretariado.

NomeNome Claúdia de AraújoClaúdia de Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

NomeNome Benedita Maria FariaBenedita Maria Faria
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III O - TécnicoProfessor de Ensino Médio e Técnico III O - Técnico

em Contabilidade e Esquema II -em Contabilidade e Esquema II -
Habilitação/Curso: Contabilidade eHabilitação/Curso: Contabilidade e
Administração.Coordenadora do Curso deAdministração.Coordenadora do Curso de
Contabilidade. - Coordenação de Curso:Contabilidade. - Coordenação de Curso:
Contabilidade e ConvêniosContabilidade e Convênios
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NomeNome Bruno VergilioBruno Vergilio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II O -Professor de Ensino Médio e Técnico II O -

Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:Licenciado em Administração - Habilitação/Curso:
Administração, Logística e Secretariado.Administração, Logística e Secretariado.
Coordenador do Curso de Administração.Coordenador do Curso de Administração.

NomeNome Carlos Hingst CorráCarlos Hingst Corrá
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Graduado em Ciências Contábeis eProfessor VI - Graduado em Ciências Contábeis e

Direito com Esquema I - Habilitação/Curso:Direito com Esquema I - Habilitação/Curso:
Infomática, Administração e Contabilidade;Infomática, Administração e Contabilidade;
Componentes Curriculares: PlanejamentoComponentes Curriculares: Planejamento
Financeiro e Contabil; Ciclo Financeiro e Contabil;Financeiro e Contabil; Ciclo Financeiro e Contabil;
Cidadania Organizacional; Planejamento deCidadania Organizacional; Planejamento de
Recursos Humanos, Gestão de Pessoal;Recursos Humanos, Gestão de Pessoal;
Planejamento Juridico Empresarial.Planejamento Juridico Empresarial.

NomeNome Carlos Marcelo Conti CruzCarlos Marcelo Conti Cruz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduado em Administração eProfessor IV - Graduado em Administração e

Esquema I - Habilitação/Curso.: Administração;Esquema I - Habilitação/Curso.: Administração;
Componentes Crriculares: Gestão Orçamentária,Componentes Crriculares: Gestão Orçamentária,
Pesq. Est. Tecnológicos, Gestão de Patrimônio ePesq. Est. Tecnológicos, Gestão de Patrimônio e
Seguros, Ciclo Mat. e Prod.; SistemasSeguros, Ciclo Mat. e Prod.; Sistemas
Orçamentários. A partir de 15/07/016, passou aOrçamentários. A partir de 15/07/016, passou a
exercer o emprego publico em confiança deexercer o emprego publico em confiança de
Diretor de ETEC na ETEC Fernando Prestes.Diretor de ETEC na ETEC Fernando Prestes.

NomeNome Paulo Roberto Rodrigues MoreiraPaulo Roberto Rodrigues Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

NomeNome Fábio FranciscoFábio Francisco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Administração - Matemática (LP) /Titulação: Administração - Matemática (LP) /

Ministra aulas no curso de Logística.Ministra aulas no curso de Logística.

NomeNome Adriano Benedito Gianola CorreaAdriano Benedito Gianola Correa
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de DocenteAuxiliar de Docente

NomeNome Paulo Sérgio Vieira FonsecaPaulo Sérgio Vieira Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Filosofia (LP) - ?Letras com HabilitaçãoTitulação: Filosofia (LP) - ?Letras com Habilitação

em Língua Portuguesa (LP) / Ministra aulas nosem Língua Portuguesa (LP) / Ministra aulas nos
cursos de Ensino Médio, Edificações integ. ao EM,cursos de Ensino Médio, Edificações integ. ao EM,
Desenvolvimento de Sistemas integ. ao EM,Desenvolvimento de Sistemas integ. ao EM,
Eventos integ. ao EM, Administração integ. ao EM.Eventos integ. ao EM, Administração integ. ao EM.
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NomeNome Divanil Antunes UrbanoDivanil Antunes Urbano
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor da Etec Fernando PrestesDiretor da Etec Fernando Prestes

NomeNome Mike Willian Marchini de OliveiraMike Willian Marchini de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Arquitetura e Urbanismo / MinistraTitulação: Arquitetura e Urbanismo / Ministra

aulas nos cursos de Edificações e Design deaulas nos cursos de Edificações e Design de
Interiores.Interiores.

NomeNome Tharissa Maria de Carvalho Tharissa Maria de Carvalho 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Sistemas de Informação - Sistemas eTitulação: Sistemas de Informação - Sistemas e

Tecnologia da Informação (LP) / Ministra aulas nosTecnologia da Informação (LP) / Ministra aulas nos
cursos de Desenvolvimentos de Sistemas,cursos de Desenvolvimentos de Sistemas,
Contabilidade e Eventos.Contabilidade e Eventos.

NomeNome Marcia Aparecida Luna R. GermanoMarcia Aparecida Luna R. Germano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Geografia (LP) - Pedagogia (LP) /Titulação: Geografia (LP) - Pedagogia (LP) /

Ministra aulas nos cursos de Eventos integ. ao EM,Ministra aulas nos cursos de Eventos integ. ao EM,
Desenvolvimentos de Sistemas integ. ao EM,Desenvolvimentos de Sistemas integ. ao EM,
Edificações integ. ao EM, Logistica integ. ao EM,Edificações integ. ao EM, Logistica integ. ao EM,
Ensino Médio e Segurança do Trabalho.Ensino Médio e Segurança do Trabalho.

NomeNome Edelson Tadeu SilvaEdelson Tadeu Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de DocenteAuxiliar de Docente

NomeNome Camila Peixoto Leme SantosCamila Peixoto Leme Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Letras com Habilitação em Inglês (LP) /Titulação: Letras com Habilitação em Inglês (LP) /

Ministra aulas nos cursos de Administração,Ministra aulas nos cursos de Administração,
Logística e Recursos HumanosLogística e Recursos Humanos

NomeNome Odival Barbosa Lima FilhoOdival Barbosa Lima Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Geografia (LP) - ?Direito / Ministra aulasTitulação: Geografia (LP) - ?Direito / Ministra aulas

nos cursos de Eventos Integrado ao EM,nos cursos de Eventos Integrado ao EM,
Edificações Integrado ao EM, AdministraçãoEdificações Integrado ao EM, Administração
Integrado ao EM, Logística Integrado ao EM,Integrado ao EM, Logística Integrado ao EM,
Contabilidade e Administração.Contabilidade e Administração.

NomeNome Renato Lucio SarmentoRenato Lucio Sarmento
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Projetos Mecânicos / Ministra aulas nosTitulação: Projetos Mecânicos / Ministra aulas nos
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cursos de Desenvolvimento de Sistemas integ. aocursos de Desenvolvimento de Sistemas integ. ao
EM, Logistica integ. ao EM.EM, Logistica integ. ao EM.

NomeNome Cláudio Roberto CorredatoCláudio Roberto Corredato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduado em Sistemas deProfessor I - Graduado em Sistemas de

Informação - Habilitação/Curso: Informática,Informação - Habilitação/Curso: Informática,
Componentes Curriculares: Gestão de SistemasComponentes Curriculares: Gestão de Sistemas
Operacionais; Desenvolvimento de Softwares;Operacionais; Desenvolvimento de Softwares;
Porgramação de Computadores.Porgramação de Computadores.

NomeNome Jevanildo Fernandes da SilvaJevanildo Fernandes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Matemática (LP) - Pedagogia (LP)/Titulação: Matemática (LP) - Pedagogia (LP)/

Ministra aulas nos cursos de Informática paraMinistra aulas nos cursos de Informática para
internet integ. ao EM e Logistica integr. ao EM.internet integ. ao EM e Logistica integr. ao EM.

NomeNome Lutfi El Jamel NetoLutfi El Jamel Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Turismo / Ministra aulas no curso deTitulação: Turismo / Ministra aulas no curso de

Agenciamento de Viagens.Agenciamento de Viagens.

NomeNome Renata Oliveira Campos BergamoRenata Oliveira Campos Bergamo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Letras com Habilitação em Inglês (LP) -Titulação: Letras com Habilitação em Inglês (LP) -

Direito / Ministra aulas no curso de AdministraçãoDireito / Ministra aulas no curso de Administração
integrado ao Ensino Médio.integrado ao Ensino Médio.

NomeNome Luciana Redenta Rusalen FigueiraLuciana Redenta Rusalen Figueira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Letras / Ministra aulas no curso deTitulação: Letras / Ministra aulas no curso de

Ensino Médio.Ensino Médio.

NomeNome Leila CanavezeLeila Canaveze
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Matemática (LP) / Ministra aulas noTitulação: Matemática (LP) / Ministra aulas no

curso de Administração integrado ao Ensinocurso de Administração integrado ao Ensino
Médio.Médio.

NomeNome Elieslei Couto BarbosaElieslei Couto Barbosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Educação Física (LP) - Pedagogia (LP) /Titulação: Educação Física (LP) - Pedagogia (LP) /

Ministra aulas no curso de Eventos.Ministra aulas no curso de Eventos.

NomeNome David Pereira dos SantosDavid Pereira dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Tecnologia em Mecanica ModalidadeProfessor VI - Tecnologia em Mecanica Modalidade
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Oficinas e Esquema I - Habilitação/Curso:Oficinas e Esquema I - Habilitação/Curso:
Mecânica e Design Interiores.; ComponentesMecânica e Design Interiores.; Componentes
Curriculares: Organização e Normas; Métodos eCurriculares: Organização e Normas; Métodos e
Processos. Coordenador do Curso de ProjetosProcessos. Coordenador do Curso de Projetos
Mecânicos.Mecânicos.

NomeNome Ricardo MentoneRicardo Mentone
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Administração / Ministra aulas nosTitulação: Administração / Ministra aulas nos

cursos de Administração e Recursos Humanos.cursos de Administração e Recursos Humanos.

NomeNome Claudio Antonio GomesClaudio Antonio Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Analista de Suporte e GestãoAnalista de Suporte e Gestão

NomeNome Priscila Leonel de M. PereiraPriscila Leonel de M. Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Marketing (M) - Artes Visuais -Titulação: Marketing (M) - Artes Visuais -

Pedagogia / Ministra aulas nos cursos de EnsinoPedagogia / Ministra aulas nos cursos de Ensino
Médio, Agenciamento de Viagem, Administração,Médio, Agenciamento de Viagem, Administração,
Eventos e Design de Interiores.Eventos e Design de Interiores.

NomeNome João Carlos Rodrigues AndradeJoão Carlos Rodrigues Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Comunicação Social / Ministra aulas nosTitulação: Comunicação Social / Ministra aulas nos

curso de Eventos.curso de Eventos.

NomeNome Valdir Neres de MeiraValdir Neres de Meira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Tecnologia em Processamento deTitulação: Tecnologia em Processamento de

Dados / Ministra aulas nos cursos de RecursosDados / Ministra aulas nos cursos de Recursos
Humanos e Desenvolvimentos de Sistemas.Humanos e Desenvolvimentos de Sistemas.

NomeNome Diego Francisco F. MendesDiego Francisco F. Mendes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Licenciatura em Quimica -Professor I - Licenciatura em Quimica -

Habilitação/Curso: Ensino Médio e AdministraçãoHabilitação/Curso: Ensino Médio e Administração

NomeNome Ovidio José FranciscoOvidio José Francisco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Analise e Desenvolvimento de SistemasTitulação: Analise e Desenvolvimento de Sistemas

/ Ministra aulas no curso de Desenvolvimento de/ Ministra aulas no curso de Desenvolvimento de
Sistemas Integrado ao Ensino Médio.Sistemas Integrado ao Ensino Médio.

NomeNome Maria Lucia Ribeiro FranceschiMaria Lucia Ribeiro Franceschi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Informática / Ministra aulas nos cursosTitulação: Informática / Ministra aulas nos cursos
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de Informática para Internet integ. ao EM,de Informática para Internet integ. ao EM,
Secretariado e Logística.Secretariado e Logística.

NomeNome Dinamene Oliveira NevesDinamene Oliveira Neves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Licenciada em Educação ArtitisticaProfessor II - Licenciada em Educação Artitistica

com habilitação em Artes Plásticas -com habilitação em Artes Plásticas -
Habilitação/Curso: Ensino Médio e Design deHabilitação/Curso: Ensino Médio e Design de
Interiores - Orientadora Pedagógica na EtecInteriores - Orientadora Pedagógica na Etec
Fernando PrestesFernando Prestes

NomeNome Edelcio Rodrigues CaçãoEdelcio Rodrigues Cação
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de apoioAuxiliar de apoio

NomeNome Cibele Ramos RochaCibele Ramos Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I; Graduado Habilitação/Curso:BiologiaProfessor I; Graduado Habilitação/Curso:Biologia

NomeNome Geraldino Martins Badaró FilhoGeraldino Martins Badaró Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI, Graduado Em Engenharia Mecanica,Professor VI, Graduado Em Engenharia Mecanica,

Pós Graduação em Engenharia e Segurança doPós Graduação em Engenharia e Segurança do
Trabalho.; Habil/Curso: Segurança do Trabalho.;Trabalho.; Habil/Curso: Segurança do Trabalho.;
Componentes Curriculares: Prevenção e CombateComponentes Curriculares: Prevenção e Combate
a Incendios, promocação Saúde e Seg. do Trbalho,a Incendios, promocação Saúde e Seg. do Trbalho,
Serviço Saúde e Segurança do Trabalho e AnáliseServiço Saúde e Segurança do Trabalho e Análise
de Riscos. - Coordenação de curso: Segurança dede Riscos. - Coordenação de curso: Segurança de
Trabalho.Trabalho.

NomeNome João Batista Rodrigues da PazJoão Batista Rodrigues da Paz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Licenciado em Letras (Português eProfessor I - Licenciado em Letras (Português e

Espanhol) - Habilitação/Curso: Ensino MédioEspanhol) - Habilitação/Curso: Ensino Médio

NomeNome José Francisco da RochaJosé Francisco da Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Licenciado em Educação Fisica -Professor IV - Licenciado em Educação Fisica -

Habilitação/Curso: Ensino MédioHabilitação/Curso: Ensino Médio

NomeNome Jovil Franco JuniorJovil Franco Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor V - Graduado em Ciências Contábeis,Professor V - Graduado em Ciências Contábeis,

Graduado em Direito/ Licenciado (EsquemaGraduado em Direito/ Licenciado (Esquema
I)Habilitação/Curso: Contabilidade.; ComponentesI)Habilitação/Curso: Contabilidade.; Componentes
Curriculares: Ciclo Financeiro e Contabil,Curriculares: Ciclo Financeiro e Contabil,
Cidadania organizacuional; PlanejamentoCidadania organizacuional; Planejamento
Recursos Humanos, Gestão de Materiais eRecursos Humanos, Gestão de Materiais e
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Produção, Gestão de Pessoal.Produção, Gestão de Pessoal.

NomeNome Juliana Bonadia Moraes e SilvaJuliana Bonadia Moraes e Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Licenciatura Letras/Inglês -Professor II - Licenciatura Letras/Inglês -

Habilitação/Curso: Ensino Médio, Turismo eHabilitação/Curso: Ensino Médio, Turismo e
Informática.; Componentes Curriculares: Inglês. -Informática.; Componentes Curriculares: Inglês. -
Coordenação de Curso: Ensino MédioCoordenação de Curso: Ensino Médio

NomeNome Leuza Mateo de Barros Leuza Mateo de Barros 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura em Ciências,Professor VI - Licenciatura em Ciências,

Habilitação em Biologia - Habilitação/curso.;Habilitação em Biologia - Habilitação/curso.;
Ensino Médio, Administração.; ComponentesEnsino Médio, Administração.; Componentes
Curriculares: Biologia e Gestão Ambiental. -Curriculares: Biologia e Gestão Ambiental. -
Coordenação de curso: Ensino Médio.Coordenação de curso: Ensino Médio.

NomeNome Lúcia Rolim de OliveiraLúcia Rolim de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Prestando Serviços no C.C.I. deProfessor VI - Prestando Serviços no C.C.I. de

SorocabaSorocaba

NomeNome Anderson Luiz Pauletti RodriguesAnderson Luiz Pauletti Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de DocenteAuxiliar de Docente

NomeNome Elen Ramos Lima Sorrilha Elen Ramos Lima Sorrilha 
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

NomeNome Luiz Antonio Larios GarciaLuiz Antonio Larios Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor V - Graduado em Engenharia Mecanica,Professor V - Graduado em Engenharia Mecanica,

Pós Graduação Engenharia e Segurança doPós Graduação Engenharia e Segurança do
Trabalho, Graduado em Direito e Graduado emTrabalho, Graduado em Direito e Graduado em
Administração/ Licenciatura (Esquema I) -Administração/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Segurança do Trabalho.;Habilitação/Curso: Segurança do Trabalho.;
Componentes Curriculares: Promoção de Saúde eComponentes Curriculares: Promoção de Saúde e
Segurança do Trbalho, Análise de Risco I e II,Segurança do Trbalho, Análise de Risco I e II,
Plano de Emergencia, Educação para SegurançaPlano de Emergencia, Educação para Segurança
do Trabalho.do Trabalho.

NomeNome Luiz Flávio Lopes de AlmeidaLuiz Flávio Lopes de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor III - Graduado em Análise de Sistemas/Professor III - Graduado em Análise de Sistemas/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Informática.; Componentes Curriculares:Informática.; Componentes Curriculares:
Linguagem de programação, Banco de Dados,Linguagem de programação, Banco de Dados,
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Inst. e Man. de Computadores, Programação deInst. e Man. de Computadores, Programação de
Computadores.Computadores.

NomeNome Marco Antonio Jucelino de OliveiraMarco Antonio Jucelino de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor III - Graduado em Administração/Professor III - Graduado em Administração/

Licenciatura (Esquema I) -Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Componente: Administração -Habilitação/Componente: Administração -
Coordenação de curso: Administração (JIM)Coordenação de curso: Administração (JIM)

NomeNome Maria Teresa QuirinoMaria Teresa Quirino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Portugues e Ingles/Professor VI - Licenciatura Portugues e Ingles/

Mestrado em Educação/ - Habilitação/Curso:Mestrado em Educação/ - Habilitação/Curso:
Ensino Médio, Informatica, Secretariado eEnsino Médio, Informatica, Secretariado e
Segurança do Trabalho.; Componente Curricular:Segurança do Trabalho.; Componente Curricular:
Ingles e Ingles Instrumental.Ingles e Ingles Instrumental.

NomeNome Vania Almeida MoraesVania Almeida Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Letras com Habilitação em Português eTitulação: Letras com Habilitação em Português e

Inglês (LP) / Ministra aulas nos cursos de EnsinoInglês (LP) / Ministra aulas nos cursos de Ensino
Médio, Desenvolvimento de Sistemas integ. aoMédio, Desenvolvimento de Sistemas integ. ao
EM, Edificações integ. ao EM, Eventos integ. aoEM, Edificações integ. ao EM, Eventos integ. ao
EM, Informática para internet integ. ao EM. -EM, Informática para internet integ. ao EM. -
Coordenaçãod e Curso: Logística Integrado aoCoordenaçãod e Curso: Logística Integrado ao
Ensino Médio na Extensão fatec - Projetos: TeletecEnsino Médio na Extensão fatec - Projetos: Teletec
Guia de turismoGuia de turismo

NomeNome Marines ChristofaniMarines Christofani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor III - Graduada em Comunicação Social,Professor III - Graduada em Comunicação Social,

Publicidade e Propaganda - Habilitação/Curso:Publicidade e Propaganda - Habilitação/Curso:
Administração.; Componentes Curriculares: CicloAdministração.; Componentes Curriculares: Ciclo
Mercadológico. - Coordenação de Curso: LogisticaMercadológico. - Coordenação de Curso: Logistica
(JIM)(JIM)

NomeNome Neusa Maria de CamargoNeusa Maria de Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II - Graduada em Sistemas deProfessor II - Graduada em Sistemas de

Informação/ Licenciatura (Esquema I) -Informação/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Informática.; ComponentesHabilitação/Curso: Informática.; Componentes
Curriculares: Gestão Sistemas Operacionais.Curriculares: Gestão Sistemas Operacionais.
Coordenação de Cursos: Informática e Inf. ParaCoordenação de Cursos: Informática e Inf. Para
Internet na ETEC Fernando Prestes - DS NovotecInternet na ETEC Fernando Prestes - DS Novotec
Integrado PTECH na Extensão FatecIntegrado PTECH na Extensão Fatec

NomeNome Paula Andrea Pannunzio MoreiraPaula Andrea Pannunzio Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professor IV - Graduada em Arquitetura eProfessor IV - Graduada em Arquitetura e
Urbanismo/ Licenciada (EsquemaI) -Urbanismo/ Licenciada (EsquemaI) -
Habilitação/Curso: Design de Interiores.;Habilitação/Curso: Design de Interiores.;
Componentes Curriculares: Desenho Técnico.Componentes Curriculares: Desenho Técnico.

NomeNome Paulo Sérgio GermanoPaulo Sérgio Germano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediado na ETEC Fernando Prestes, leciona naSediado na ETEC Fernando Prestes, leciona na

área de Informatica. Ja foi Diretor de ETEC.área de Informatica. Ja foi Diretor de ETEC.

NomeNome Renata Alves de Lima BroscoRenata Alves de Lima Brosco
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduada em Análise de Sistemas/Professor IV - Graduada em Análise de Sistemas/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Informática.; Componentes Curriculares: OperaçãoInformática.; Componentes Curriculares: Operação
de Software Aplicativo, Gestão Sistemasde Software Aplicativo, Gestão Sistemas
Operacionais, Aplicativos para Internet. -Operacionais, Aplicativos para Internet. -
Coordenação pedagógicaCoordenação pedagógica

NomeNome Renato de Luna BastosRenato de Luna Bastos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Graduado em Engenharia Civil/Professor VI - Graduado em Engenharia Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Desenho de Construção Civil.; ComponentesDesenho de Construção Civil.; Componentes
Curriculares: Desenho Basico de Construção Civil,Curriculares: Desenho Basico de Construção Civil,
Desenho de Construção Civil.Desenho de Construção Civil.

NomeNome Daniele Torres LoureiroDaniele Torres Loureiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Técnologa em Automação deProfessor I - Técnologa em Automação de

Escritórios e Secretariado /Licenciada (Esquema I)Escritórios e Secretariado /Licenciada (Esquema I)
- Habilitação/Curso: Secretariado- Habilitação/Curso: Secretariado

NomeNome Roberto Todesco SobrinhoRoberto Todesco Sobrinho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor V - Graduado em Arquitetura eProfessor V - Graduado em Arquitetura e

Urbanismo/ Licenciatura (Esquema I) -Urbanismo/ Licenciatura (Esquema I) -
Habilitação/Curso: Design de Interiores.;Habilitação/Curso: Design de Interiores.;
Componentes Curriculares: Projeto, CAD,Componentes Curriculares: Projeto, CAD,
Linguagem Tec. Proj. Aplic. ao Design deLinguagem Tec. Proj. Aplic. ao Design de
Interiores, Est. e Aplic. dos Materiais eInteriores, Est. e Aplic. dos Materiais e
Revestimentos no Design de Interiores.Revestimentos no Design de Interiores.

NomeNome Romualdo EmilioRomualdo Emilio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Desenho de Construção Civil.; ComponentesDesenho de Construção Civil.; Componentes
Curriculares: Topografia, Materiais de Construção,Curriculares: Topografia, Materiais de Construção,

                           33 / 104                           33 / 104



 

Desenho de Instalações Prediais, Resistência eDesenho de Instalações Prediais, Resistência e
Estabilidade.Estabilidade.

NomeNome Vanessa Barros CortesVanessa Barros Cortes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Rudinei RodriguesRudinei Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Graduado em Engenharia Mecânica/Professor VI - Graduado em Engenharia Mecânica/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Mecânica e Design de Interiores.; ComponentesMecânica e Design de Interiores.; Componentes
Curriculares: Dimensionamento de ComponentesCurriculares: Dimensionamento de Componentes
para Projetos Mecanicos, Materiais de Construçãopara Projetos Mecanicos, Materiais de Construção
Mecanica, Tec. Medidas, Ajuste e Tolerancia,Mecanica, Tec. Medidas, Ajuste e Tolerancia,
Elementos de Maquinas. Coordenação de curso:Elementos de Maquinas. Coordenação de curso:
Administração Integrado ao Ensino Médio (HibridoAdministração Integrado ao Ensino Médio (Hibrido
- Araçoiaba e Hibrido-JIM)- Araçoiaba e Hibrido-JIM)

NomeNome Alex Machado SampaioAlex Machado Sampaio
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II C -Professor de Ensino Médio e Técnico II C -

Técnologo em Processamento de Dados -Técnologo em Processamento de Dados -
Habilitação/Curso: Informática e Informática paraHabilitação/Curso: Informática e Informática para
InternetInternet

NomeNome Sueli Maria de Menesez LimaSueli Maria de Menesez Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II + Graduada e Administração deProfessor II + Graduada e Administração de

Empresas/ Licenciatura (Esquema I)/ Técnico emEmpresas/ Licenciatura (Esquema I)/ Técnico em
Informatica - Habilitação/Curso: Administração.;Informatica - Habilitação/Curso: Administração.;
Componentes Curriculares: Gestão de Materiais eComponentes Curriculares: Gestão de Materiais e
Produção, Gestão de Pessoal, Gestão deProdução, Gestão de Pessoal, Gestão de
Patrimônio e Seguros, Planejamento de ProduçãoPatrimônio e Seguros, Planejamento de Produção
de Seguros.Coordena o Curso de Logística.de Seguros.Coordena o Curso de Logística.

NomeNome Tânia Regina Pintor Gil CorráTânia Regina Pintor Gil Corrá
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Plena em ciencias comProfessor VI - Licenciatura Plena em ciencias com

habilitação em Matematica - Habilitação/Curso:habilitação em Matematica - Habilitação/Curso:
Ensino Médio e Administração.; ComponentesEnsino Médio e Administração.; Componentes
Curriculares: Matemática, Fisica e MatematicaCurriculares: Matemática, Fisica e Matematica
Comercial e Financeira.Comercial e Financeira.

NomeNome Simone Cristine de Souza SilvaSimone Cristine de Souza Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade  Diretor de Serviço Acadêmico Diretor de Serviço Acadêmico
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NomeNome Teodoro Tadeu de Carvalho KupperTeodoro Tadeu de Carvalho Kupper
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor VI - Licenciatura Plena em Matemática -Professor VI - Licenciatura Plena em Matemática -

Habilitação/Curso: Mecânica, Desenho deHabilitação/Curso: Mecânica, Desenho de
Construção Civil e Administração.; ComponentesConstrução Civil e Administração.; Componentes
Curriculares: Estatistica, Matemática Comercial eCurriculares: Estatistica, Matemática Comercial e
Financeira.Financeira.

NomeNome Thiago Tadeu F. de OliveiraThiago Tadeu F. de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Licenciatura em Letras/Portugues -Professor I - Licenciatura em Letras/Portugues -

Habilitação/Curso: Ensino Médio, Design deHabilitação/Curso: Ensino Médio, Design de
Interiores e Desenho de Construção Civil.;Interiores e Desenho de Construção Civil.;
Componentes Curriculares: Linguagem, ProduçãoComponentes Curriculares: Linguagem, Produção
e Tecnologia, Linguagem e Tecnologia,e Tecnologia, Linguagem e Tecnologia,
Comunicação na área de Design de Interiores.Comunicação na área de Design de Interiores.

NomeNome Túlio Cesar Rocha CamargoTúlio Cesar Rocha Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV, Tecnologia em Processamento deProfessor IV, Tecnologia em Processamento de

Dados, Licenciatura em Geografia.; Habil/Curso:Dados, Licenciatura em Geografia.; Habil/Curso:
Informática, Turismo e Secretariado.;Informática, Turismo e Secretariado.;
Componentes Curriculares: Análise e Projeto deComponentes Curriculares: Análise e Projeto de
Sistemas, Informatica, Aspectos Geográficos eSistemas, Informatica, Aspectos Geográficos e
Format. do produto Turistico. - Projeto deFormat. do produto Turistico. - Projeto de
Responsável pelos Lab. Informática na EtecResponsável pelos Lab. Informática na Etec
Fernando PrestesFernando Prestes

NomeNome Lilian Sarmento PereiraLilian Sarmento Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor AdministrativoAssessor Administrativo

NomeNome Thiago Moretto SantosThiago Moretto Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Processamento de Dados / MinistraTitulação: Processamento de Dados / Ministra

aulas nos cursos de Informática para Internetaulas nos cursos de Informática para Internet
integ. ao EM e Desenvolvimento de Sistemasinteg. ao EM e Desenvolvimento de Sistemas
integ. ao EM.integ. ao EM.

NomeNome Lilian Ap. Souza DancingeloLilian Ap. Souza Dancingelo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Ciências Contábeis / Ministra aulas nosTitulação: Ciências Contábeis / Ministra aulas nos

cursos de Administração integ. ao EM,cursos de Administração integ. ao EM,
Administração, Logística e Recursos Humanos.Administração, Logística e Recursos Humanos.

NomeNome Antonio Sergio Moraes da SilvaAntonio Sergio Moraes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II B;Professor de Ensino Médio e Técnico II B;

Graduado Administração;Graduado Administração;
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Habilitação/Curso;Administração - Coordenador deHabilitação/Curso;Administração - Coordenador de
Projetos - Classe Descentralizada - Prof. JoaquimProjetos - Classe Descentralizada - Prof. Joaquim
Izidoro MarinsIzidoro Marins

NomeNome Renata Vieira Gibim de AraujoRenata Vieira Gibim de Araujo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Tecnologia em Processamento deTitulação: Tecnologia em Processamento de

Dados / Ministra aulas no curso de InformáticaDados / Ministra aulas no curso de Informática
para Internet. - Assumiu Projeto HAE depara Internet. - Assumiu Projeto HAE de
Responsável por Laboratório.Responsável por Laboratório.

NomeNome Joira Conceição dos Santos NettoJoira Conceição dos Santos Netto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Matemática (LP) / Ministra aulas nosTitulação: Matemática (LP) / Ministra aulas nos

cursos de Ensino Médio, Informática p/ internetcursos de Ensino Médio, Informática p/ internet
integ. ao EM, Edificações integ. ao EM,integ. ao EM, Edificações integ. ao EM,
Desenvolvimentos de Sistemas integ. ao EM.Desenvolvimentos de Sistemas integ. ao EM.

NomeNome Pablo Rodrigues da SilvaPablo Rodrigues da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Tecnologia em Logística / Ministra aulasTitulação: Tecnologia em Logística / Ministra aulas

nos cursos de Administração integ. ao EM enos cursos de Administração integ. ao EM e
Logística Integ. ao EM.Logística Integ. ao EM.

NomeNome Adriano Morais MatosAdriano Morais Matos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II B -Professor de Ensino Médio e Técnico II B -

Habilitação/ Curso - Administração, Logística eHabilitação/ Curso - Administração, Logística e
Segurança do TrabalhoSegurança do Trabalho

NomeNome Jones Artur GonçalvesJones Artur Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I; Graduado Sistema de InformaçãoProfessor I; Graduado Sistema de Informação

NomeNome Cristiane dos Santos Mota SoaresCristiane dos Santos Mota Soares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Análise de Sistemas / Ministra aulas nosTitulação: Análise de Sistemas / Ministra aulas nos

cursos de Desenvolvimentos de Sistemas integ.cursos de Desenvolvimentos de Sistemas integ.
ao EM, Informática para Internet integ. ao EM.ao EM, Informática para Internet integ. ao EM.

NomeNome Leni Palmira PiacitelliLeni Palmira Piacitelli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Aulas no curso de contabilidade. CursandoAulas no curso de contabilidade. Cursando

Doutorado na UNESP.Doutorado na UNESP.

NomeNome Thaísa Costa Vergílio TakahashiThaísa Costa Vergílio Takahashi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Titulação: Administração / Ministra aulas nosTitulação: Administração / Ministra aulas nos
cursos de Eventos integ. ao EM., Logistica,cursos de Eventos integ. ao EM., Logistica,
Administração e Administração integ. ao EM.Administração e Administração integ. ao EM.

NomeNome Thiago Rariz Siqueira GodinhoThiago Rariz Siqueira Godinho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Tecnologia em Redes de ComputadoresTitulação: Tecnologia em Redes de Computadores

/ Ministra aulas nos cursos de Recursos humanos,/ Ministra aulas nos cursos de Recursos humanos,
Informática para internet integ. ao EM,Informática para internet integ. ao EM,
Desenvolvimento de Sistemas e DesenvolvimentoDesenvolvimento de Sistemas e Desenvolvimento
de Sistemas integ. ao EM.de Sistemas integ. ao EM.

NomeNome Cintia Ap. de Camargo Pires HannickelCintia Ap. de Camargo Pires Hannickel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Secretariado Executivo Bilíngue /Titulação: Secretariado Executivo Bilíngue /

Ministra aulas nos cursos de Eventos, EventosMinistra aulas nos cursos de Eventos, Eventos
integ. ao EM, Recursos Humanos, Edificações,integ. ao EM, Recursos Humanos, Edificações,
Administração, Logisitca, Finanças. Exerce tbAdministração, Logisitca, Finanças. Exerce tb
função ATA.função ATA.

NomeNome Diana Siqueira Liberatti Diana Siqueira Liberatti 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Letras com Habilitação em Português eTitulação: Letras com Habilitação em Português e

Inglês (LP) / Ministra aulas nos cursos deInglês (LP) / Ministra aulas nos cursos de
Edificações integ. ao EM, Eventos integ. ao EM.Edificações integ. ao EM, Eventos integ. ao EM.

NomeNome Luiz Carlos CorrêaLuiz Carlos Corrêa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Sistemas de Informação / Ministra aulasTitulação: Sistemas de Informação / Ministra aulas

nos cursos de Administração e Logistica.nos cursos de Administração e Logistica.

NomeNome Roseli Barna Christo de CamargoRoseli Barna Christo de Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Psicologia (LP) - Pedagogia (LP) /Titulação: Psicologia (LP) - Pedagogia (LP) /

Ministra aulas nos cursos de Ensino Médio,Ministra aulas nos cursos de Ensino Médio,
Desenvolvimento de Sistemas integ. ao EM,Desenvolvimento de Sistemas integ. ao EM,
Edificações integ. ao EM, Inform. para internetEdificações integ. ao EM, Inform. para internet
integ. ao EM, Eventos integ. ao EM,integ. ao EM, Eventos integ. ao EM,
Administração, Logística e Recursos Humanos.Administração, Logística e Recursos Humanos.

NomeNome Marcos Tadeu Cassar VieiraMarcos Tadeu Cassar Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Engenharia Elétrica - ?Matemática (LP) /Titulação: Engenharia Elétrica - ?Matemática (LP) /

Ministra aulas nos cursos de Ensino Médio,Ministra aulas nos cursos de Ensino Médio,
Informática para internet integ. ao EM, EdificaçõesInformática para internet integ. ao EM, Edificações
integ. ao EM, Eventos integ. ao EM,integ. ao EM, Eventos integ. ao EM,
Desenvolvimentos de Sistemas integ. ao EM.Desenvolvimentos de Sistemas integ. ao EM.
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NomeNome Magda Rodrigues SerranoMagda Rodrigues Serrano
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

NomeNome Vanderlei Lanças GomesVanderlei Lanças Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/Professor IV - Graduado em Engenharia Civil/

Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:Licenciatura (Esquema I) - Habilitação/Curso:
Desenho de Construção Civil.; ComponentesDesenho de Construção Civil.; Componentes
Curriculares: Desenho de Instalações Prediais,Curriculares: Desenho de Instalações Prediais,
Instalações Prediais, Orçamento de Obra Civil,Instalações Prediais, Orçamento de Obra Civil,
resistencia e Estabilidade. Coordenação de curso:resistencia e Estabilidade. Coordenação de curso:
EdificaçõesEdificações

NomeNome Maria de Fátima MartinsMaria de Fátima Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Tecnologia em Marketing / MinistraTitulação: Tecnologia em Marketing / Ministra

aulas nos cursos de Administração integ. ao EM. eaulas nos cursos de Administração integ. ao EM. e
Logistica.Logistica.

NomeNome Cristiane Palomar MercadoCristiane Palomar Mercado
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Processamento de Dados / MinistraTitulação: Processamento de Dados / Ministra

aulas no curso de Desenvolvimentos de Sistemas.aulas no curso de Desenvolvimentos de Sistemas.

NomeNome Ailson Brito dos SantosAilson Brito dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Sediado na ETEC Prof. Elias Miguel Junior, ampliaSediado na ETEC Prof. Elias Miguel Junior, amplia

aulas nesta Unidade na área de Informática.aulas nesta Unidade na área de Informática.

NomeNome Cintia Aparecida de Camargo PiresCintia Aparecida de Camargo Pires
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Técnico Administrativo IIAssessor Técnico Administrativo II

NomeNome Carlos Eduardo A. de OliveiraCarlos Eduardo A. de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II F -Professor de Ensino Médio e Técnico II F -

Tecnólogo em Processamento de Dados -Tecnólogo em Processamento de Dados -
Habilitação/Curso: Informática, Informática p/Habilitação/Curso: Informática, Informática p/
Internet e Logística. - Coordenação de Curso:Internet e Logística. - Coordenação de Curso:
Desenvolvimento de Sistemas (JIM)Desenvolvimento de Sistemas (JIM)

NomeNome Denise de Melo F. Moro da CostaDenise de Melo F. Moro da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Arquitetura e Urbanismo / MinistraTitulação: Arquitetura e Urbanismo / Ministra

aulas nos cursos de Design de Interiores. Logísticaaulas nos cursos de Design de Interiores. Logística
integ. ao EM, Edificações Integ. ao EM.integ. ao EM, Edificações Integ. ao EM.
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NomeNome Vanderlei PereiraVanderlei Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de ApoioAuxiliar de Apoio

NomeNome Fabricio GroppoFabricio Groppo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Engenharia da Computação / MinistraTitulação: Engenharia da Computação / Ministra

aulas nos cursos de Desenvolvimento de Sistemasaulas nos cursos de Desenvolvimento de Sistemas
e Segurança do Trabalho.e Segurança do Trabalho.

NomeNome Heitor MonivaHeitor Moniva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Arquitetura e Urbanismo / MinistraTitulação: Arquitetura e Urbanismo / Ministra

aulas no curso de Edificações.aulas no curso de Edificações.

NomeNome Kelly Luana Miranda Rouge ArrudaKelly Luana Miranda Rouge Arruda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Administração - Engenharia da(de)Titulação: Administração - Engenharia da(de)

Produção / Ministra aulas nos cursos deProdução / Ministra aulas nos cursos de
Administração, Administração integ. ao EM,Administração, Administração integ. ao EM,
Logística, Recursos Humanos, Contabilidade,Logística, Recursos Humanos, Contabilidade,
Logística int. ao EM. Coordenação de Curso:Logística int. ao EM. Coordenação de Curso:
Recursos Humanos (JIM) - Logística Integrado aoRecursos Humanos (JIM) - Logística Integrado ao
Ensino Médio (Fatec)Ensino Médio (Fatec)

NomeNome Juliana Monticelli Juliana Monticelli 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Graduada em Arquitetura eProfessor I - Graduada em Arquitetura e

Urbanismo/ Licenciatura (EsquemaI) -Urbanismo/ Licenciatura (EsquemaI) -
Habilitação/Curso: Design de Interiores e EnsinoHabilitação/Curso: Design de Interiores e Ensino
MédioMédio

NomeNome Thais Cristina AbrahãoThais Cristina Abrahão
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Turismo / Ministra aulas nos cursos deTitulação: Turismo / Ministra aulas nos cursos de

Agenciamento de Viagens, Eventos e EventosAgenciamento de Viagens, Eventos e Eventos
integ. ao EM. - Coordenação de curso deinteg. ao EM. - Coordenação de curso de
Agenciamento de Viagens.Agenciamento de Viagens.

NomeNome Vania Gutierres Siems BonatoVania Gutierres Siems Bonato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Hotelaria / Ministra aulas nos cursos deTitulação: Hotelaria / Ministra aulas nos cursos de

Eventos e Eventos integrado ao EM. - Projeto:Eventos e Eventos integrado ao EM. - Projeto:
Implantação da Ferramenta 5 SImplantação da Ferramenta 5 S

NomeNome Darli PaulucciDarli Paulucci
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Chefe de Seção Administrativa - ResponsávelChefe de Seção Administrativa - Responsável
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pelas rotinas da Seção de Pessoal. Responde porpelas rotinas da Seção de Pessoal. Responde por
Diretor de Serviços Administrativos.Diretor de Serviços Administrativos.

NomeNome Licinio Bastos NetoLicinio Bastos Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Chefe de Seção Administrativa - AlmoxarifadoChefe de Seção Administrativa - Almoxarifado

NomeNome Luiz Rodolfo BastoLuiz Rodolfo Basto
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Chefe de Seção Administrativa - ManutençãoChefe de Seção Administrativa - Manutenção

NomeNome Antonio João Bertanha JuniorAntonio João Bertanha Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar AdministrativoAuxiliar Administrativo

NomeNome Waldemar Bellia JuniorWaldemar Bellia Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. I - Graduado em Administração de EmpresasProf. I - Graduado em Administração de Empresas

- Habilitação/Curso: Administração- Habilitação/Curso: Administração

NomeNome Eliani Batista FariasEliani Batista Farias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Ciências Contábeis - Pedagogia (LP) /Titulação: Ciências Contábeis - Pedagogia (LP) /

Ministra aulas nos cursos de Administração,Ministra aulas nos cursos de Administração,
Contabilidade e Logística.Contabilidade e Logística.

NomeNome James Antonio Gomes MartinsJames Antonio Gomes Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de ApoioAuxiliar de Apoio

NomeNome Gilmar Santana de MeloGilmar Santana de Melo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de ApoioAuxiliar de Apoio

NomeNome Virlaine Martins MoraesVirlaine Martins Moraes
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - Atua na SeçãoAgente Técnico e Administrativo - Atua na Seção

de Pessoalde Pessoal

NomeNome Juliana de Paula LambertiJuliana de Paula Lamberti
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo - atua naAgente Técnico e Administrativo - atua na

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica

NomeNome Adriano Benedito Gianola CorreaAdriano Benedito Gianola Correa
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Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente IAuxiliar Docente I

NomeNome Edelson Tadeu SilvaEdelson Tadeu Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente IAuxiliar Docente I

NomeNome Anderson Luiz Pauletti RodriguesAnderson Luiz Pauletti Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente IAuxiliar Docente I

NomeNome Bruno Henrique de OliveiraBruno Henrique de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III D -Professor de Ensino Médio e Técnico III D -

Licenciatura em Matemática - Habilitação/Curso:Licenciatura em Matemática - Habilitação/Curso:
Ensino Médio. Desenvolve Projeto EJA/EADEnsino Médio. Desenvolve Projeto EJA/EAD

NomeNome Selma Cristina Souza PedraSelma Cristina Souza Pedra
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Titulação: Secretariado Executivo Bilíngue /Titulação: Secretariado Executivo Bilíngue /

Ministra aulas nos cursos de Secretariado,Ministra aulas nos cursos de Secretariado,
Eventos e Eventos integ. ao EM. Coordenação deEventos e Eventos integ. ao EM. Coordenação de
curso: Secretariado.curso: Secretariado.

NomeNome AMANDA MELISSA DOS SANTOSAMANDA MELISSA DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Educação FísicaMinistra aulas de Educação Física

NomeNome LUIZ GUILHERME CAMPOPIANO CAPORUSSOLUIZ GUILHERME CAMPOPIANO CAPORUSSO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Educação FísicaMinistra aulas de Educação Física

NomeNome MARCELO BRATFISCHMARCELO BRATFISCH
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

NomeNome ANA PAULA NESPOLONANA PAULA NESPOLON
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de GestãoMinistra aulas de Gestão

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Térreo - Ambiente 1Laboratório Térreo - Ambiente 1
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ÁreaÁrea 6262
DescriçãoDescrição Laboratório Térreo - Ambiente 1Laboratório Térreo - Ambiente 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Térreo - Ambiente 2Laboratório Térreo - Ambiente 2
ÁreaÁrea 6363
DescriçãoDescrição Laboratório Térreo - Ambiente 2Laboratório Térreo - Ambiente 2

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Térreo - Ambiente 3Laboratório Térreo - Ambiente 3
ÁreaÁrea 4343
DescriçãoDescrição Laboratório Térreo - Ambiente 3Laboratório Térreo - Ambiente 3

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Desenho de Construção CivilSala de Desenho de Construção Civil
ÁreaÁrea 105105
DescriçãoDescrição Sala de Desenho de Construção CivilSala de Desenho de Construção Civil

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de TopografiaLaboratório de Topografia
ÁreaÁrea 88
DescriçãoDescrição Laboratório de TopografiaLaboratório de Topografia

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Hidráulica e ElétricaLaboratório de Hidráulica e Elétrica
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição Laboratório de Hidráulica e ElétricaLaboratório de Hidráulica e Elétrica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Térreo - Ambiente 4Laboratório Térreo - Ambiente 4
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição Laboratório Térreo - Ambiente 4Laboratório Térreo - Ambiente 4

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Térreo - Ambiente 5Laboratório Térreo - Ambiente 5
ÁreaÁrea 6262
DescriçãoDescrição Laboratório Térreo - Ambiente 5Laboratório Térreo - Ambiente 5

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Térreo - Ambiente 6Laboratório Térreo - Ambiente 6
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Laboratório Térreo - Ambiente 6Laboratório Térreo - Ambiente 6

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Anexo - Ambiente 1Laboratório Anexo - Ambiente 1
ÁreaÁrea 7676

                           42 / 104                           42 / 104



 

DescriçãoDescrição Laboratório Anexo - Ambiente 1Laboratório Anexo - Ambiente 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Anexo - Ambiente 2Laboratório Anexo - Ambiente 2
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição Laboratório Anexo - Ambiente 2Laboratório Anexo - Ambiente 2

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Anexo - Ambiente 3Laboratório Anexo - Ambiente 3
ÁreaÁrea 5555
DescriçãoDescrição Laboratório Anexo - Ambiente 3Laboratório Anexo - Ambiente 3

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Metrologia - 25IMetrologia - 25I
ÁreaÁrea 4040
DescriçãoDescrição Metrologia - 25IMetrologia - 25I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Elétrica - 26IElétrica - 26I
ÁreaÁrea 4040
DescriçãoDescrição Elétrica - 26IElétrica - 26I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Automação - 27IAutomação - 27I
ÁreaÁrea 4040
DescriçãoDescrição Automação - 27IAutomação - 27I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Oficina Mecânica - 28IOficina Mecânica - 28I
ÁreaÁrea 8080
DescriçãoDescrição Oficina Mecânica - 28IOficina Mecânica - 28I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO
ÁreaÁrea 5353
DescriçãoDescrição SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente multimeiosmultimeios
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição multimeiosmultimeios

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro de AcessibilidadeBanheiro de Acessibilidade
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Banheiro de AcessibilidadeBanheiro de Acessibilidade
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de EventosLaboratório de Eventos
ÁreaÁrea 4141
DescriçãoDescrição Laboratório de EventosLaboratório de Eventos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de FísicaSala de Física
ÁreaÁrea 4141
DescriçãoDescrição Sala de FísicaSala de Física

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de Biologia e QuímicaSala de Biologia e Química
ÁreaÁrea 6161
DescriçãoDescrição Sala de Biologia e QuímicaSala de Biologia e Química

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIROBANHEIRO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIROBANHEIRO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente almoxarifadoalmoxarifado
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição almoxarifadoalmoxarifado

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente almoxarifadoalmoxarifado
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição almoxarifadoalmoxarifado

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SEÇÃO PESSOALSEÇÃO PESSOAL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SEÇÃO PESSOALSEÇÃO PESSOAL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETARIASECRETARIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SECRETARIASECRETARIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COODENADORIACOODENADORIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COODENADORIACOODENADORIA
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente GRAFICAGRAFICA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição GRAFICAGRAFICA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETÁRIASECRETÁRIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SECRETÁRIASECRETÁRIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ARQUIVO SECRETARIAARQUIVO SECRETARIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ARQUIVO SECRETARIAARQUIVO SECRETARIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COORDENAÇÃO PEDAGÓGICACOORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COORDENAÇÃO PEDAGÓGICACOORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ASSISTENTE DE DIREÇÃOASSISTENTE DE DIREÇÃO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ASSISTENTE DE DIREÇÃOASSISTENTE DE DIREÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETÁRIOSECRETÁRIO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SECRETÁRIOSECRETÁRIO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ENFERMARIAENFERMARIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ENFERMARIAENFERMARIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO ADMINISTRATIVO FEMININOSANITÁRIO ADMINISTRATIVO FEMININO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SANITÁRIO ADMINISTRATIVO FEMININOSANITÁRIO ADMINISTRATIVO FEMININO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO ADMINISTRATIVO MASCULINOSANITÁRIO ADMINISTRATIVO MASCULINO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SANITÁRIO ADMINISTRATIVO MASCULINOSANITÁRIO ADMINISTRATIVO MASCULINO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE ESPERASALA DE ESPERA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE ESPERASALA DE ESPERA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIRETORIA DE SERVIÇODIRETORIA DE SERVIÇO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIRETORIA DE SERVIÇODIRETORIA DE SERVIÇO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIREÇÃODIREÇÃO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIREÇÃODIREÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PORTARIAPORTARIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição PORTARIAPORTARIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente HALLHALL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição HALLHALL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DOS PROFESORESSALA DOS PROFESORES
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DOS PROFESORESSALA DOS PROFESORES

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA MANUTENÇÃO INFORMATICASALA MANUTENÇÃO INFORMATICA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA MANUTENÇÃO INFORMATICASALA MANUTENÇÃO INFORMATICA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DA APMSALA DA APM
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DA APMSALA DA APM

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE ORIENTAÇÃO EDUCAIONALSALA DE ORIENTAÇÃO EDUCAIONAL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE ORIENTAÇÃO EDUCAIONALSALA DE ORIENTAÇÃO EDUCAIONAL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE ESPERA OR. EDUCACIONALSALA DE ESPERA OR. EDUCACIONAL
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ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE ESPERA OR. EDUCACIONALSALA DE ESPERA OR. EDUCACIONAL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHA DA MERENDACOZINHA DA MERENDA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COZINHA DA MERENDACOZINHA DA MERENDA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA MULTIMEIOSSALA MULTIMEIOS
ÁreaÁrea 127127
DescriçãoDescrição SALA MULTIMEIOSSALA MULTIMEIOS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DEPÓSITO MERENDADEPÓSITO MERENDA
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição DEPÓSITO MERENDADEPÓSITO MERENDA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CORREDORCORREDOR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição CORREDORCORREDOR

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOLOGIALABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOLOGIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOLOGIALABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOLOGIA

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES ESQUADRO PARA CENTRAGEMESQUADRO PARA CENTRAGEM 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES CAVALETE PARA DESENHOCAVALETE PARA DESENHO 2424
DIR.ACAD.DIR.ACAD. IMPRESSORA JATO DE TINTAIMPRESSORA JATO DE TINTA 11
MERENDAMERENDA ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 11
IZIDORO MARINSIZIDORO MARINS MICROMETROMICROMETRO 11
MERENDAMERENDA MESA COM PES TUBULARESMESA COM PES TUBULARES 11
33TSALA DE AULA33TSALA DE AULA CADEIRA GIRATORIACADEIRA GIRATORIA 11
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA VENTILADOR DE TETOVENTILADOR DE TETO 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES BASTÃO EXTENSÍVELBASTÃO EXTENSÍVEL 44
LAB TERREO 5LAB TERREO 5 QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO 11
LAB 2LAB 2 TELA P/ PROJEÇÃOTELA P/ PROJEÇÃO 11
72S72S CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BALANÇABALANÇA 33
IZIDORO MARINSIZIDORO MARINS ARMARIO VESTIÁRIOARMARIO VESTIÁRIO 11
SALA DE AULASALA DE AULA VENTILADOR DE COLUNAVENTILADOR DE COLUNA 22
MERENDAMERENDA VENTILADOR DE TETOVENTILADOR DE TETO 11
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COZINHACOZINHA CARRO AUXILIARCARRO AUXILIAR 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES MICROMETROMICROMETRO 33
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO EESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO E

SECAGEMSECAGEM
11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO CAIXA PROFESSORCAIXA PROFESSOR 11
MECANICAMECANICA ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 4ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 4

PRATELEIRASPRATELEIRAS
11

COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA ARMARIO COM 02 PORTASARMARIO COM 02 PORTAS 11
74SSALA DE AULA74SSALA DE AULA CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 11
MERENDAMERENDA EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓEXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ

QUÍMICOQUÍMICO
11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8
VÃOSVÃOS

22

SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL MESA PARA MAQUINAMESA PARA MAQUINA 11
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL CPU GABINETE ATXCPU GABINETE ATX 33
SALA DE AULASALA DE AULA CADEIRA GIRATORIACADEIRA GIRATORIA 44
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL ARQUIVO DE AÇOARQUIVO DE AÇO 1212
SALA DE AULASALA DE AULA ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 4ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 4

PRATELEIRASPRATELEIRAS
11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO ESTUFA PARA ESTERILIZACAOESTUFA PARA ESTERILIZACAO 11
BIBLIOTECABIBLIOTECA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 11
DEPOSITODEPOSITO MESA PARA IMPRESSORAMESA PARA IMPRESSORA 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES BALISA METALICABALISA METALICA 1212
SALA DE AULASALA DE AULA VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 3232
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES TEODOLITO C/ TRIPETEODOLITO C/ TRIPE 22
AMB3AMB3 MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 2020
SALA DE AULASALA DE AULA QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 77
SALA DE AULASALA DE AULA QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO 11
DEPOSITODEPOSITO BEBEDOURO DE PRESSÃO 127VBEBEDOURO DE PRESSÃO 127V 22
LA DE AULALA DE AULA CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 33
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES PRISMAPRISMA 44
SALA DE AULASALA DE AULA MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 66
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES BANQUETA DE AÇOBANQUETA DE AÇO 4747
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA MESA P/ TELEFONE COMMESA P/ TELEFONE COM

RONDANASRONDANAS
11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO ESTABILIZADOR BIVOLTESTABILIZADOR BIVOLT 11
MERENDAMERENDA MESA DE PROFESSORMESA DE PROFESSOR 11
AMB2AMB2 MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 1010
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO MARCADOR DE TEMPOMARCADOR DE TEMPO 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO IMPRESSORA DESKJETIMPRESSORA DESKJET 22
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES ARMARIO COM 02 PORTASARMARIO COM 02 PORTAS 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES MESA ANTI VIBRACAOMESA ANTI VIBRACAO 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES MIRA COM 4 M.MIRA COM 4 M. 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO TELA P/ PROJEÇÃOTELA P/ PROJEÇÃO 22
sala de aulasala de aula TELEVISOR DE LEDTELEVISOR DE LED 44
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO APARELHO TELEFÔNICO DE MESAAPARELHO TELEFÔNICO DE MESA 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES MIRA DE MADEIRAMIRA DE MADEIRA 33
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO TERMOMETRO DIGITALTERMOMETRO DIGITAL 11
LABORATÓRIO INFORMÁTICALABORATÓRIO INFORMÁTICA CPUCPU 4242
MECANICAMECANICA BANCO DE ENSAIO DEBANCO DE ENSAIO DE

HIDRÁULICAHIDRÁULICA
11

EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES NIVEL C/ TRIPENIVEL C/ TRIPE 11
COZINHACOZINHA PROCESSADOR DE ALIMENTOPROCESSADOR DE ALIMENTO

INDUSTRIALINDUSTRIAL
11
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ALMOXARIFADOALMOXARIFADO RETROPROJETORRETROPROJETOR 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BALANÇA DE PRECISAOBALANÇA DE PRECISAO 11
MERENDAMERENDA FOGÃO COM 4 BOCASFOGÃO COM 4 BOCAS 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO DINAMÔMETRO TUBULARDINAMÔMETRO TUBULAR 11
COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO Impressora MultifuncionalImpressora Multifuncional 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO EXPLOSÍMETROEXPLOSÍMETRO 11
MECANICAMECANICA CPU PENTIUM IVCPU PENTIUM IV 22
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL MONITOR 17MONITOR 17 33
MERENDAMERENDA MESA EM FORMICAMESA EM FORMICA 22
DEPOSITODEPOSITO MESA EM LMESA EM L 11
SALA PROFESSORESSALA PROFESSORES CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVACADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 1111
MECANICAMECANICA BANCO DE ENSAIO PARABANCO DE ENSAIO PARA

PNEUMÁTICAPNEUMÁTICA
11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO PROCESSADOR DE ALIMENTOPROCESSADOR DE ALIMENTO
INDUSTRIALINDUSTRIAL

11

MERENDAMERENDA CADEIRA ESTOFADACADEIRA ESTOFADA 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BALANÇA CAPACIDADE 1610 GBALANÇA CAPACIDADE 1610 G 22
PÁTIOPÁTIO BANCO PARA REFEITÓRIOBANCO PARA REFEITÓRIO 55
COZINHA FUNCIONARIOSCOZINHA FUNCIONARIOS FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL 11
SALA DE AULASALA DE AULA CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIOCARTEIRA TIPO UNIVERSITARIO 2020
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO TRENA ELETRÔNICATRENA ELETRÔNICA 44
EVENTOSEVENTOS CARRO AUXILIARCARRO AUXILIAR 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES ARMARIO C/ 2 PORTAS DE ABRIRARMARIO C/ 2 PORTAS DE ABRIR 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BUSSOLABUSSOLA 11
MECANICAMECANICA CADEIRA UNIVERSITARIACADEIRA UNIVERSITARIA 4646
SALA DE AULASALA DE AULA ARMARIO COM 02 PORTASARMARIO COM 02 PORTAS 11
MECANICAMECANICA VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 22
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA CPU GABINETE ATXCPU GABINETE ATX 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO DVD PLAYERDVD PLAYER 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO VIDEO CASSETE COM 4 CABECASVIDEO CASSETE COM 4 CABECAS 11
SALA REUNIÃOSALA REUNIÃO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVACADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 77
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO LUXIMETRO DIGITALLUXIMETRO DIGITAL 22
SALA DE AULASALA DE AULA TELEVISOR LCDTELEVISOR LCD 11
SECRETARIASECRETARIA ARQUIVO COM 04 GAVETASARQUIVO COM 04 GAVETAS 44
ALA DE AULAALA DE AULA CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 2424
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BALANÇA PARA LABORATORIOBALANÇA PARA LABORATORIO 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES MIRA DE ENCAIXEMIRA DE ENCAIXE 33
SALA DE AULASALA DE AULA CARTEIRA P/ ESTUDANTECARTEIRA P/ ESTUDANTE 8080
74SSALA DE AULA74SSALA DE AULA MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 22
SALADE AULASALADE AULA CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 1010
SALA DE AULASALA DE AULA CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 1919
SECRETARIASECRETARIA COPIADORA DE MESACOPIADORA DE MESA 11
DEPOSITODEPOSITO ESTANTE C/ 10 DIVISÕESESTANTE C/ 10 DIVISÕES 11
SALA DE AULASALA DE AULA CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR 442442
DEPOSITODEPOSITO POLTRONA ESTOFADA GIRATÓRIAPOLTRONA ESTOFADA GIRATÓRIA11
ALA DE AULAALA DE AULAALA DE AULAALA DE AULA MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 11
SALA PROFESSORESSALA PROFESSORES FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS 11
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 11
COZINHACOZINHA MESA PARA COZINHAMESA PARA COZINHA 33
SALA DE AULASALA DE AULA MESA DE PROFESSORMESA DE PROFESSOR 1515
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO RETROPROJETOR BIVOLTRETROPROJETOR BIVOLT 11
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA BANQUETA DE MADEIRABANQUETA DE MADEIRA 11
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA MONITOR 17MONITOR 17 11
SALA DE AULASALA DE AULASALA DE AULASALA DE AULA CADEIRA FIXACADEIRA FIXA 11
SECRETARIASECRETARIA IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER 11
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MONOCROMÁTICAMONOCROMÁTICA
SUPERVISÃOSUPERVISÃO Impressora MultifuncionalImpressora Multifuncional 11
AMB1AMB1 MESA P/COMPUTADORMESA P/COMPUTADOR 1010
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO FICHARIO DE MESAFICHARIO DE MESA 11
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO CALCULADORACALCULADORA 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO CAIXA DE SOMCAIXA DE SOM 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO AVENTAL DE CHUMBOAVENTAL DE CHUMBO 22
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL ARQUIVO ACO C/ 04 GAVETASARQUIVO ACO C/ 04 GAVETAS 66
COZINHACOZINHA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO PIROGRAFO ELETRICOPIROGRAFO ELETRICO 11
MECANICAMECANICA QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO HOMITER PARA MEDIRHOMITER PARA MEDIR

CORRENTE ELETRICACORRENTE ELETRICA
11

SALA DE AULA74SSALA DE AULA74S MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 11
PATIO SUPERIORPATIO SUPERIOR BEBEDOURO DE PRESSÃO 127VBEBEDOURO DE PRESSÃO 127V 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER

MONOCROMÁTICAMONOCROMÁTICA
11

MECANICAMECANICA APARELHO DE DVDAPARELHO DE DVD 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO TRIPÉ PARA AQUECIMENTOTRIPÉ PARA AQUECIMENTO 44
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO PAQUIMETROPAQUIMETRO 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO CONJUNTO DE TERMOLOGIACONJUNTO DE TERMOLOGIA 11
COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 1515
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO MÁQUINA MANUALMÁQUINA MANUAL 11
COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO ARQUIVO ACO C/ 04 GAVETASARQUIVO ACO C/ 04 GAVETAS 11
SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX 11
SECRETARIASECRETARIA IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER 11
PATIO INFERIORPATIO INFERIOR BEBEDOURO DE PRESSÃO 127VBEBEDOURO DE PRESSÃO 127V 22
SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES BEBEDOURO ELÉTRICO DEBEBEDOURO ELÉTRICO DE

GARRAFÃOGARRAFÃO
22

EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES TRIPÉTRIPÉ 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO 55
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES VENTILADOR DE PAREDEVENTILADOR DE PAREDE 22
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO 11
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA QUADRO DE AVISOSQUADRO DE AVISOS 11
PÁTIOPÁTIO MESA PARA REFEITÓRIOMESA PARA REFEITÓRIO 77
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIOCARTEIRA TIPO UNIVERSITARIO 2222
ORIENTAÇÃO EDUCACIONALORIENTAÇÃO EDUCACIONAL MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 11
LAB.INFORMATICALAB.INFORMATICA MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 1818
SALA DE AULASALA DE AULA CAIXA DE SOM AMPLIFICADACAIXA DE SOM AMPLIFICADA 11
SALA DE AULASALA DE AULA TELEVISOR DE LEDTELEVISOR DE LED 11
SEÇÃO PESSOALSEÇÃO PESSOAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 11
SALA DE AULASALA DE AULASALA DE AULASALA DE AULA MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICAESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA 22
DIREÇÃODIREÇÃO MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 11
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL CADEIRA GIRATORIACADEIRA GIRATORIA 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO ANEMOMETRO DIGITALANEMOMETRO DIGITAL 11
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES TEODOLITO C/ ESTOJOTEODOLITO C/ ESTOJO 11
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL ARMARIO COM 02 PORTASARMARIO COM 02 PORTAS 33
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES ESQUADRO COMBINADOESQUADRO COMBINADO 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO DECIBELIMETRO DIGITALDECIBELIMETRO DIGITAL 44
SALA DE AULASALA DE AULA MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 387387
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA MESA EM LMESA EM L 11
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BALANÇA BIOMETRICABALANÇA BIOMETRICA 22
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MANUTENÇÃO INFORMÁTICAMANUTENÇÃO INFORMÁTICA MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 22
JOAQUIM IZIDOROJOAQUIM IZIDORO BANCO PARA REFEITÓRIOBANCO PARA REFEITÓRIO 99
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO BALANÇA ELETRÔNICA DIGITALBALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 11
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 4ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS 4

PRATELEIRASPRATELEIRAS
11

SEÇÃO PESSOALSEÇÃO PESSOAL MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 11
SALA DE AULASALA DE AULA CADEIRA UNIVERSITARIACADEIRA UNIVERSITARIA 236236
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL ARMARIO C/ 2 PORTAS DE ABRIRARMARIO C/ 2 PORTAS DE ABRIR 11
ORIENTAÇÃO EDUCACIONALORIENTAÇÃO EDUCACIONAL CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVACADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 22
MECANICAMECANICA CONJUNTO DIDATICOCONJUNTO DIDATICO 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER 33
SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL ESTAÇÃO DE TRABALHO COMESTAÇÃO DE TRABALHO COM

DIVISORIASDIVISORIAS
33

EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES TEODOLITO IMAGEM INVERTIDATEODOLITO IMAGEM INVERTIDA 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO PAQUIMETRO CAPACIDADE 6PAQUIMETRO CAPACIDADE 6 22
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO MULTÍMETRO DIGITALMULTÍMETRO DIGITAL 99
LABORATÓRIO INFORMÁTICALABORATÓRIO INFORMÁTICA MONITORMONITOR 4242
ALMOXARIFADOALMOXARIFADO Impressora MultifuncionalImpressora Multifuncional 11
SALA DE AULASALA DE AULA VENTILADOR DE TETOVENTILADOR DE TETO 22
COORD.PEDAGOGICACOORD.PEDAGOGICA APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO

ANALÓGICOANALÓGICO
11

SESSÃO PESSOALSESSÃO PESSOAL POLTRONA GIRATÓRIAPOLTRONA GIRATÓRIA 44
SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 22
DEPOSITODEPOSITO ARMARIO BAIXO C/02PORTAS DEARMARIO BAIXO C/02PORTAS DE

ABRIRABRIR
11

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO CONJUNTO MASSAS AFERIDASCONJUNTO MASSAS AFERIDAS 55
MECANICAMECANICA OSCILOSCÓPIO ANALOGICOOSCILOSCÓPIO ANALOGICO 11
ZELADORIAZELADORIA MESA ESCRIVANINHAMESA ESCRIVANINHA 11
SALA DE AULASALA DE AULA ESTAÇÃO DE TRABALHO COMESTAÇÃO DE TRABALHO COM

DIVISORIASDIVISORIAS
22

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO GRAMPEADORGRAMPEADOR 11
ALA DE AULAALA DE AULA MESA ESCOLARMESA ESCOLAR 55
SALA DE AULASALA DE AULASALA DE AULASALA DE AULA MESA DE PROFESSORMESA DE PROFESSOR 11
EDIFICAÇÕESEDIFICAÇÕES APARELHO CASAGRANDEAPARELHO CASAGRANDE 22
SECRETARIASECRETARIA ARQUIVO AÇO C/04 GAV.P/ARQUIVO AÇO C/04 GAV.P/

PASTA SUSPENSAPASTA SUSPENSA
33

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

Os investimentos na Etec Fernando Prestes são desenvolvidos dentro do processo do Governo doOs investimentos na Etec Fernando Prestes são desenvolvidos dentro do processo do Governo do
Estado de São Paulo. Com relação as despesas miúdas e de consumo, existe um valor deEstado de São Paulo. Com relação as despesas miúdas e de consumo, existe um valor de
adiantamento mensal a Etec no valor de R$ 10.000,00 (antes do início do período remoto /adiantamento mensal a Etec no valor de R$ 10.000,00 (antes do início do período remoto /
pandemia), disponibilizado pelo Centro Paula Souza. Para outros investimentos, existe o processo depandemia), disponibilizado pelo Centro Paula Souza. Para outros investimentos, existe o processo de
colaboração dos alunos e do percentual referente ao vestibulinho (FAT), administrados pela APM dacolaboração dos alunos e do percentual referente ao vestibulinho (FAT), administrados pela APM da
Etec Fernando Prestes que são utilizados da seguinte forma:Etec Fernando Prestes que são utilizados da seguinte forma:

apoio aos cursos (aquisição de EPI'S, utensílios e equipamentos para os cursos);apoio aos cursos (aquisição de EPI'S, utensílios e equipamentos para os cursos);
auxílio aos alunos quando necessário para o desenvolvimento de atividades externasauxílio aos alunos quando necessário para o desenvolvimento de atividades externas
(Projetos Sociais, Visita Técnicas e Transporte Público);(Projetos Sociais, Visita Técnicas e Transporte Público);
apoio a Etec na participação de eventos locais com o objetivo de divulgação dos cursosapoio a Etec na participação de eventos locais com o objetivo de divulgação dos cursos
existentes na Unidade;existentes na Unidade;
colaboração em concursos pedagógicos e científicos;colaboração em concursos pedagógicos e científicos;
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na estruturação de internet e manbutenção de equipamentos não patrimoniados.na estruturação de internet e manbutenção de equipamentos não patrimoniados.

No ano de 2020os recursos financeiros destinados a diversos segmentos na unidade, tiveram asNo ano de 2020os recursos financeiros destinados a diversos segmentos na unidade, tiveram as
seguintes origens e valores:seguintes origens e valores:

Conta Adiantamento - Dinheiro - DMPP - CPSConta Adiantamento - Dinheiro - DMPP - CPS

R$ 67.195,05R$ 67.195,05

Conta Adiantamento - Dinheiro - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CPSConta Adiantamento - Dinheiro - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CPS

R$ 7.631,25R$ 7.631,25

Conta Adiantamento - Dinheiro - VALE TRANSPORTE - CPSConta Adiantamento - Dinheiro - VALE TRANSPORTE - CPS

R$ 2.550,00R$ 2.550,00

DMPP pequenos reparosDMPP pequenos reparos

R$ 15.715,00R$ 15.715,00

UFIEC - CPSUFIEC - CPS

R$ 6.000,00R$ 6.000,00

APMAPM

ContribuiçõesContribuições

R$ 18.271,89R$ 18.271,89

APMAPM

Vestibulinho FATVestibulinho FAT

RS 22.102,70RS 22.102,70

Total Geral de InvestimentoTotal Geral de Investimento

R$ 139.465,89R$ 139.465,89

Valores ano base 2020Valores ano base 2020

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOSSERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PROCESSO 6984/15 - CONTRATO: 052/16PROCESSO 6984/15 - CONTRATO: 052/16- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -
CONTRATADA: RCA-SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP.: OBJETO;" Prestação de ServiçosCONTRATADA: RCA-SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP.: OBJETO;" Prestação de Serviços
de limpeza, asseio e conservação predial”. - GESTOR: DARLI PAULUCCI.de limpeza, asseio e conservação predial”. - GESTOR: DARLI PAULUCCI.Em razão de estar em faseEm razão de estar em fase
de finalização do novo certame, o Nucleo de Gestão de Contratos do CPS está prevendode finalização do novo certame, o Nucleo de Gestão de Contratos do CPS está prevendo
aprorrogação por mais seis meses do contrato que terminaem 16/06/2021, indoatéaprorrogação por mais seis meses do contrato que terminaem 16/06/2021, indoaté
15/01/2022.15/01/2022.

PROCESSO 185755/19- CONTRATO: 091/2019PROCESSO 185755/19- CONTRATO: 091/2019- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -- CONTRATANTE C.E.E.T. "PAULA SOUZA" -
CONTRATADA: JUMPERSEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP. OBJETO; "Prestação deCONTRATADA: JUMPERSEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP. OBJETO; "Prestação de
serviços de vigilância/segurança patrimonial (desarmada)”. - GESTOR: LICINIO BASTOSserviços de vigilância/segurança patrimonial (desarmada)”. - GESTOR: LICINIO BASTOS
NETO.NETO.Contrato até 01/01/2022.Contrato até 01/01/2022.

MerendaMerenda

A merenda da Etec éfornecida pelo Governo Estadual vinculada a Secretaria da Educação eA merenda da Etec éfornecida pelo Governo Estadual vinculada a Secretaria da Educação e
tercerizada Aparecida Regina Cassarotti Eireli.tercerizada Aparecida Regina Cassarotti Eireli.

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação CIPA - Comissão Interna de Prevenção deCIPA - Comissão Interna de Prevenção de

Acidentes 2021Acidentes 2021
DescriçãoDescrição Conforme orientação e determinação da NR5, aConforme orientação e determinação da NR5, a

Etec Fernando Prestes possui a CIPA que tem aEtec Fernando Prestes possui a CIPA que tem a
seguinte composição para o ano de 2020/2021:seguinte composição para o ano de 2020/2021:
GERALDINO MARTINS BADARO FILHO PresidenteGERALDINO MARTINS BADARO FILHO Presidente
da Cipa, DAVID PEREIRA DOS SANTOS Vice-da Cipa, DAVID PEREIRA DOS SANTOS Vice-
Presidente da Cipa, DINAMENE OLIVEIRA NEVES –Presidente da Cipa, DINAMENE OLIVEIRA NEVES –
Secretário, MARCELO HENRIQUE - SecretárioSecretário, MARCELO HENRIQUE - Secretário
substituto, MARCO ANTONIO JUCELINO DEsubstituto, MARCO ANTONIO JUCELINO DE
OLIVEIRA - Membro da CIPA, LUIZ RODOLFOOLIVEIRA - Membro da CIPA, LUIZ RODOLFO
BASTOS - Membro da CIPA ,ROMUALDO EMILIO -BASTOS - Membro da CIPA ,ROMUALDO EMILIO -
Membro da CIPA, VANDERLEI LANCAS GOMES -Membro da CIPA, VANDERLEI LANCAS GOMES -
Membro da CIPA ,BENEDITA MARIA FARIA -Membro da CIPA ,BENEDITA MARIA FARIA -
Membro da CIPA, RUDINEI RODRIGUES - MembroMembro da CIPA, RUDINEI RODRIGUES - Membro
da CIPA. Desde a posse, várias atividades estãoda CIPA. Desde a posse, várias atividades estão
sendo desenvolvidas, com objetivo de ampliar asendo desenvolvidas, com objetivo de ampliar a
segurança e o bem estar de nossos funcionários,segurança e o bem estar de nossos funcionários,
onde estamos mantendo/seguindo 5 (cinco)onde estamos mantendo/seguindo 5 (cinco)
PROJETOS de forma habitual/mensalmente. SãoPROJETOS de forma habitual/mensalmente. São
eles: 1. Estudo do mapeamento de riscos doseles: 1. Estudo do mapeamento de riscos dos
ambientes, e sua apresentação gráfica fixada nosambientes, e sua apresentação gráfica fixada nos
ambientes; 2. Planejamento da SIPAT 2020 –ambientes; 2. Planejamento da SIPAT 2020 –
através da plataforma MS Teams – em virtude dasatravés da plataforma MS Teams – em virtude das
aulas remotas; 3. Durante o período presencial,aulas remotas; 3. Durante o período presencial,
treinamento de evacuação do espaço em caso detreinamento de evacuação do espaço em caso de
emergência; 4. Estudo de orientação e elaboraçãoemergência; 4. Estudo de orientação e elaboração
de informativos da CIPA, distribuição com o usode informativos da CIPA, distribuição com o uso
dos e-mails institucionais, bem como cartazesdos e-mails institucionais, bem como cartazes
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informativos a comunidade; 5. Acompanhamentoinformativos a comunidade; 5. Acompanhamento
na manutenção de equipamentos nas sinalizaçõesna manutenção de equipamentos nas sinalizações
necessárias nos espaços físicos da Unidade.necessárias nos espaços físicos da Unidade.

DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestres da EtecAssociação de Pais e Mestres da Etec
Fernando Prestes 2021Fernando Prestes 2021

DescriçãoDescrição Em 11 de agosto de 2020, foi registrado e passouEm 11 de agosto de 2020, foi registrado e passou
a vigorar o novo estatuto da APM, o documentoa vigorar o novo estatuto da APM, o documento
pode ser acessado através do link: https://documepode ser acessado através do link: https://docume
ntcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:Untcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:U
S:4c9dbc37-5019-41cd-acff-c15219ecdeb3 Após oS:4c9dbc37-5019-41cd-acff-c15219ecdeb3 Após o
registro do novo estatuto, foi feita umaregistro do novo estatuto, foi feita uma
Assembleia para eleição da nova composição,Assembleia para eleição da nova composição,
onde os cargos têm vigência de 1 ano e podemonde os cargos têm vigência de 1 ano e podem
ter 2 reconduções. A composição vigente da APMter 2 reconduções. A composição vigente da APM
esta eleita até agosto de 2021, após esse período,esta eleita até agosto de 2021, após esse período,
será necessária fazer a recondução ou seserá necessária fazer a recondução ou se
necessário, nova eleição dos membros. Abaixo,necessário, nova eleição dos membros. Abaixo,
relação com dados dos membros eleitos e funçãorelação com dados dos membros eleitos e função
que cada um desempenha na APM: DIRETORIAque cada um desempenha na APM: DIRETORIA
EXECUTIVA DIRETOR EXECUTIVO: Neusa Maria deEXECUTIVA DIRETOR EXECUTIVO: Neusa Maria de
Camargo (docente e mãe de aluna). Compete aoCamargo (docente e mãe de aluna). Compete ao
Diretor Executivo: I representar a APM judicial eDiretor Executivo: I representar a APM judicial e
extrajudicialmente, ativa e passiva; II convocar asextrajudicialmente, ativa e passiva; II convocar as
reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as; IIIreuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as; III
cumprir e fazer cumprir as deliberações dacumprir e fazer cumprir as deliberações da
Assembleia Geral da A M; IV submeter àAssembleia Geral da A M; IV submeter à
apreciação da Assembleia Geral da APM oapreciação da Assembleia Geral da APM o
Relatório Semestral das atividades da DiretoriaRelatório Semestral das atividades da Diretoria
Executiva; V admitir e/ou demitir pessoal de seuExecutiva; V admitir e/ou demitir pessoal de seu
quadro, obedecidas às decisões da Assembleiaquadro, obedecidas às decisões da Assembleia
Geral da APM; VI movimentar, conjuntamente comGeral da APM; VI movimentar, conjuntamente com
o Diretor Financeiro, os recursos financeiros dao Diretor Financeiro, os recursos financeiros da
APM; VII -visar as contas a serem pagas; VIIIAPM; VII -visar as contas a serem pagas; VIII
-submeter os balancetes semestrais e o balanço-submeter os balancetes semestrais e o balanço
anual, após apreciação escrita do Conselho Fiscalanual, após apreciação escrita do Conselho Fiscal
à Assembleia Geral; IX rubricar e publicar, emà Assembleia Geral; IX rubricar e publicar, em
quadro próprio da APM, os balancetes semestraisquadro próprio da APM, os balancetes semestrais
e o balanço anual. VICE-DIRETOR EXECUTIVO:e o balanço anual. VICE-DIRETOR EXECUTIVO:
Carlos Hingst Corrá(docente). Compete ao Vice-Carlos Hingst Corrá(docente). Compete ao Vice-
Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo eDiretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e
substituí-lo em seus impedimentos eventuais.substituí-lo em seus impedimentos eventuais.
SECRETARIO: Selma Cristina Souza PedraSECRETARIO: Selma Cristina Souza Pedra
(docente). Compete ao Secretário: I lavrar as atas(docente). Compete ao Secretário: I lavrar as atas
das reuniões da Diretoria Executiva e dadas reuniões da Diretoria Executiva e da
Assembleia Geral; II redigir circulares e relatóriosAssembleia Geral; II redigir circulares e relatórios
e encarregar-se da correspondência social; IIIe encarregar-se da correspondência social; III
assessorar o Diretor Executivo nas matérias deassessorar o Diretor Executivo nas matérias de
interesse da Associação; IV organizar e zelar pelainteresse da Associação; IV organizar e zelar pela
conservação do arquivo da APM; V organizar econservação do arquivo da APM; V organizar e
manter atualizado o cadastro dos associados damanter atualizado o cadastro dos associados da
APM. DIRETOR FINANCEIRO: Bruno Henrique deAPM. DIRETOR FINANCEIRO: Bruno Henrique de
Oliveira (pai de aluno). Compete ao DiretorOliveira (pai de aluno). Compete ao Diretor
Financeiro: I subscrever com o Diretor ExecutivoFinanceiro: I subscrever com o Diretor Executivo
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os cheques da conta bancária da APM; II efetuar,os cheques da conta bancária da APM; II efetuar,
por meios legalmente previstos, os pagamentospor meios legalmente previstos, os pagamentos
autorizados pelo Diretor Executivo, deautorizados pelo Diretor Executivo, de
conformidade com a aplicação planejada deconformidade com a aplicação planejada de
recursos; III informar os órgãos diretores da APMrecursos; III informar os órgãos diretores da APM
sobre a situação financeira da Associação; IVsobre a situação financeira da Associação; IV
promover concorrência de preços, quanto aospromover concorrência de preços, quanto aos
serviços e materiais adquiridos pela APM; Vserviços e materiais adquiridos pela APM; V
arquivar notas fiscais, recibos e documentosarquivar notas fiscais, recibos e documentos
relativos aos valores recebidos e pagos pelarelativos aos valores recebidos e pagos pela
Associação, apresentando-os para elaboração daAssociação, apresentando-os para elaboração da
escrituração contábil; VI manter a regularidade daescrituração contábil; VI manter a regularidade da
escrituração fiscal da APM; VII apresentar aoescrituração fiscal da APM; VII apresentar ao
Diretor Executivo os balancetes semestrais e/oDiretor Executivo os balancetes semestrais e/o
balanço anual, acompanhados dos documentosbalanço anual, acompanhados dos documentos
comprobatórios de receitas e despesas. VICE-comprobatórios de receitas e despesas. VICE-
DIRETOR FINANCEIRO: Cíntia Aparecida deDIRETOR FINANCEIRO: Cíntia Aparecida de
Camargo Hannickel (docente). Compete ao Vice-Camargo Hannickel (docente). Compete ao Vice-
Diretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro eDiretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e
substituí-lo em seus impedimentos eventuais.substituí-lo em seus impedimentos eventuais.
DIRETOR SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVO:DIRETOR SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVO:
Marcelo Henrique Arrojo (docente). Cabe aoMarcelo Henrique Arrojo (docente). Cabe ao
Diretor Social, Cultural e Esportivo, assessoradoDiretor Social, Cultural e Esportivo, assessorado
pelos professores e alunos da escola, prover apelos professores e alunos da escola, prover a
integração escola-comunidade, por meio deintegração escola-comunidade, por meio de
atividades culturais, esportivas, sociais eatividades culturais, esportivas, sociais e
assistenciais. DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Mateusassistenciais. DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Mateus
Cesar de Oliveira (docente). Cabe ao Diretor deCesar de Oliveira (docente). Cabe ao Diretor de
Patrimônio manter atualizado o cadastro dosPatrimônio manter atualizado o cadastro dos
móveis e imóveis da APM. CONSELHO FISCALmóveis e imóveis da APM. CONSELHO FISCAL
Uleano Guedes da Silva (aluno) Lilian SarmentoUleano Guedes da Silva (aluno) Lilian Sarmento
Pereira (mãe de aluno) Benedita Maria FariaPereira (mãe de aluno) Benedita Maria Faria
(docente) Atribuições do Conselho Fiscal: I(docente) Atribuições do Conselho Fiscal: I
verificar os balancetes semestrais e balançosverificar os balancetes semestrais e balanços
anuais apresentados pela Diretoria Executiva,anuais apresentados pela Diretoria Executiva,
emitindo parecer por escrito; II examinar, aemitindo parecer por escrito; II examinar, a
qualquer tempo, os livros e documentos daqualquer tempo, os livros e documentos da
Diretoria Financeira; III dar parecer, a pedido daDiretoria Financeira; III dar parecer, a pedido da
Diretoria ou Assembleia Geral da APM, sobreDiretoria ou Assembleia Geral da APM, sobre
resoluções que afetem as finanças da associação;resoluções que afetem as finanças da associação;
IV solicitar a Assembleia Geral da APM, seIV solicitar a Assembleia Geral da APM, se
necessário, a contratação de serviços de auditorianecessário, a contratação de serviços de auditoria
contábil. AQUISIÇÕES DA APM Em meio a todos oscontábil. AQUISIÇÕES DA APM Em meio a todos os
transtornos que vivemos por consequência datranstornos que vivemos por consequência da
pandemia, estávamos preocupados com aspandemia, estávamos preocupados com as
despesas fixas que tínhamos para honrar, emboradespesas fixas que tínhamos para honrar, embora
tivéssemos cancelado contratos e reduzidotivéssemos cancelado contratos e reduzido
custos, o valor mensal ainda era alto e nãocustos, o valor mensal ainda era alto e não
tínhamos fluxo de caixa. Em uma conversa comtínhamos fluxo de caixa. Em uma conversa com
os docentes de nossa comunidade escolar, umos docentes de nossa comunidade escolar, um
professor deu a ideia de montarmos um grupoprofessor deu a ideia de montarmos um grupo
denominado “Amigos da APM”, onde professoresdenominado “Amigos da APM”, onde professores
e funcionários, se comprometeriam a doar ume funcionários, se comprometeriam a doar um
valor mensal, previamente estipulado para ajudarvalor mensal, previamente estipulado para ajudar
a APM. Fizemos a divulgação no grupo dosa APM. Fizemos a divulgação no grupo dos
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professores e funcionários, muitos aderiram nossaprofessores e funcionários, muitos aderiram nossa
causa e hoje somamos 55 membros, quecausa e hoje somamos 55 membros, que
contribuem mensalmente, ajudando manter acontribuem mensalmente, ajudando manter a
saúde financeira da nossa APM. Em forma desaúde financeira da nossa APM. Em forma de
agradecimento aos Amigos da APM, todo mêsagradecimento aos Amigos da APM, todo mês
sorteamos um brinde aos contribuintes e tambémsorteamos um brinde aos contribuintes e também
temos alguns parceiros, que oferecem descontotemos alguns parceiros, que oferecem desconto
em produtos e serviços. Através das arrecadaçõesem produtos e serviços. Através das arrecadações
mensais dos Amigos da APM, conseguimos fazermensais dos Amigos da APM, conseguimos fazer
algumas aquisições e melhorias em nossa Etec,algumas aquisições e melhorias em nossa Etec,
segue relação abaixo: MÊS PRODUTO / SERVIÇOsegue relação abaixo: MÊS PRODUTO / SERVIÇO
VALOR DESTINO 02/2021 Compra de Ar-VALOR DESTINO 02/2021 Compra de Ar-
Condicionado 30.000btus R$ 4.079,00 Sala deCondicionado 30.000btus R$ 4.079,00 Sala de
manutenção, onde fica o servidor central 03/2021manutenção, onde fica o servidor central 03/2021
Instalação do Ar-Condicionado R$ 800,00 Sala deInstalação do Ar-Condicionado R$ 800,00 Sala de
manutenção, onde fica o servidor central 04/2021manutenção, onde fica o servidor central 04/2021
Nobreak com bateria R$ 3.800,00 Secretaria deNobreak com bateria R$ 3.800,00 Secretaria de
alunos, onde fica o desktop de instalação do NSAalunos, onde fica o desktop de instalação do NSA

DenominaçãoDenominação GrêmioGrêmio
DescriçãoDescrição O Grêmio na instituição escolar tem por finalidadeO Grêmio na instituição escolar tem por finalidade

melhorar a qualidade de vida e da educação dosmelhorar a qualidade de vida e da educação dos
alunos da referida unidade escolar sem qualqueralunos da referida unidade escolar sem qualquer
distinção de raça, credo político ou religioso,distinção de raça, credo político ou religioso,
orientação sexual ou quaisquer outras formas deorientação sexual ou quaisquer outras formas de
discriminação, estimulando o interesse dos alunosdiscriminação, estimulando o interesse dos alunos
na construção de soluções para os problemas dana construção de soluções para os problemas da
escola supracitada, contribuindo para formar,escola supracitada, contribuindo para formar,
assim, cidadãos conscientes, participativos eassim, cidadãos conscientes, participativos e
multiplicadores destes valores. A chapa eleita atémultiplicadores destes valores. A chapa eleita até
o ano de 2019, promoveu ações na área social,o ano de 2019, promoveu ações na área social,
cultural, esportiva, educacional e política,cultural, esportiva, educacional e política,
realizando eventos, cursos, debates, palestras erealizando eventos, cursos, debates, palestras e
campeonatos. Dessa forma, reconhecemos ocampeonatos. Dessa forma, reconhecemos o
Grêmio Estudantil como instrumento primordialGrêmio Estudantil como instrumento primordial
para a participação efetiva dos alunos,para a participação efetiva dos alunos,
estimulando a inserção dos estudantes nestaestimulando a inserção dos estudantes nesta
instância por meio da elaboração de atividadesinstância por meio da elaboração de atividades
que contribuam para o desenvolvimento doque contribuam para o desenvolvimento do
ensino-aprendizagem e formação cidadã,ensino-aprendizagem e formação cidadã,
despertando o protagonismo juvenil dosdespertando o protagonismo juvenil dos
estudantes na escola de implementação, por meioestudantes na escola de implementação, por meio
do estudo sobre o tema, buscando compreender odo estudo sobre o tema, buscando compreender o
aspecto histórico dos Grêmios Estudantis nasaspecto histórico dos Grêmios Estudantis nas
escolas e sua importância para a instituiçãoescolas e sua importância para a instituição
escolar, buscando metodologias que possam serescolar, buscando metodologias que possam ser
utilizadas para estimular a participação dosutilizadas para estimular a participação dos
estudantes nesta instância colegiada.estudantes nesta instância colegiada.
Entendemos que, a função social da escola é aEntendemos que, a função social da escola é a
transmissão de saberes historicamente construídotransmissão de saberes historicamente construído
com o objetivo principal de formar cidadãoscom o objetivo principal de formar cidadãos
críticos e participativos na sociedade, devendocríticos e participativos na sociedade, devendo
esta ser um espaço de valorização e estimulaçãoesta ser um espaço de valorização e estimulação
da participação dos estudantes de formada participação dos estudantes de forma
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organizada. Eleição Grêmio Estudantil – 2021organizada. Eleição Grêmio Estudantil – 2021
Cronograma 26/07 a 01/09 Período de inscriçãoCronograma 26/07 a 01/09 Período de inscrição
das chapas. 02/09 Divulgação das chapasdas chapas. 02/09 Divulgação das chapas
pleiteantes a Diretoria do Grêmio Estudantil.pleiteantes a Diretoria do Grêmio Estudantil.
02/09 a 16/09 Início oficial da corrida eleitoral.02/09 a 16/09 Início oficial da corrida eleitoral.
17/09 a 20/09 Início das votações para todo o17/09 a 20/09 Início das votações para todo o
corpo discente – fim da corrida eleitoral. 21/09corpo discente – fim da corrida eleitoral. 21/09
Divulgação dos resultados das votações eleitorais.Divulgação dos resultados das votações eleitorais.
22/09 Posse da Diretoria Eleita.22/09 Posse da Diretoria Eleita.

DenominaçãoDenominação Conselho de Escola -2020 / 2021Conselho de Escola -2020 / 2021
DescriçãoDescrição CONSELHO DE ESCOLA – ETEC FERNANDOCONSELHO DE ESCOLA – ETEC FERNANDO

PRESTES – GESTÃO 2020 O Diretor da EscolaPRESTES – GESTÃO 2020 O Diretor da Escola
Técnica Estadual Fernando Prestes, no uso deTécnica Estadual Fernando Prestes, no uso de
suas atribuições legais, reconduz representantessuas atribuições legais, reconduz representantes
e indica outros para composição do Conselho dee indica outros para composição do Conselho de
Escola, referente ao ano de 2020, conformeEscola, referente ao ano de 2020, conforme
orientações do Grupo de Supervisão Regional –orientações do Grupo de Supervisão Regional –
Gestão de Legislação e Informação do CentroGestão de Legislação e Informação do Centro
Paula Souza: Representantes da ComunidadePaula Souza: Representantes da Comunidade
Escolar: Diretor Divanil Antunes Urbano RG:Escolar: Diretor Divanil Antunes Urbano RG:
16.381.387-5 CPF: 091.973.868-04 Coordenação16.381.387-5 CPF: 091.973.868-04 Coordenação
Pedagógica Renata Alves de Lima Brosco RG:Pedagógica Renata Alves de Lima Brosco RG:
22.658.999-7 CPF: 182.346.148-43 Representante22.658.999-7 CPF: 182.346.148-43 Representante
das Diretorias de Serviços e Relaçõesdas Diretorias de Serviços e Relações
Institucionais Cintia Aparecida A. de C. HannickelInstitucionais Cintia Aparecida A. de C. Hannickel
RG: 40.153.956-8 CPF: 362.088.608-30RG: 40.153.956-8 CPF: 362.088.608-30
Representantes dos Professores Benedita MariaRepresentantes dos Professores Benedita Maria
Faria RG: 8.589.681 CPF: 986.105.628-91 AntonioFaria RG: 8.589.681 CPF: 986.105.628-91 Antonio
Sérgio Moraes da Silva RG: 18.544.856 CPF:Sérgio Moraes da Silva RG: 18.544.856 CPF:
103.252.828-11 Representante dos Servidores103.252.828-11 Representante dos Servidores
Técnico e Administrativos Anderson Luiz PaulettiTécnico e Administrativos Anderson Luiz Pauletti
Rodrigues RG: 35.200.934-2 CPF: 299.550.318-67Rodrigues RG: 35.200.934-2 CPF: 299.550.318-67
Representante dos Pais de Alunos Lilian SarmentoRepresentante dos Pais de Alunos Lilian Sarmento
Pereira RG: 20.581.981-3 CPF: 146.266.898-41Pereira RG: 20.581.981-3 CPF: 146.266.898-41
Representante de Alunos Bruno Moreni Leite RG:Representante de Alunos Bruno Moreni Leite RG:
32.507.093-3 CPF: 214.094.358-90 Representante32.507.093-3 CPF: 214.094.358-90 Representante
das Instituições Auxiliares Neusa Maria dedas Instituições Auxiliares Neusa Maria de
Camargo RG: 22.277.485-X CPF: 122.632.948-99Camargo RG: 22.277.485-X CPF: 122.632.948-99
Representantes da Comunidade ExtraescolarRepresentantes da Comunidade Extraescolar
Representante de Órgão de Classe AdrianaRepresentante de Órgão de Classe Adriana
Cristina Machado de Araújo Galan RG: 27.763.575Cristina Machado de Araújo Galan RG: 27.763.575
CPF: 214.014.338-80 Representante dosCPF: 214.014.338-80 Representante dos
Empresários Luís Fernando Maranzano RG:Empresários Luís Fernando Maranzano RG:
21.711.609-7 CPF: 141.680.558-33 Representante21.711.609-7 CPF: 141.680.558-33 Representante
dos Empresários vinculados aos Cursos de Gestãodos Empresários vinculados aos Cursos de Gestão
Marco Antonio Jucelino de Oliveira RG: 13.809.818Marco Antonio Jucelino de Oliveira RG: 13.809.818
CPF: 021.085.908-38 Aluno Egresso atuante emCPF: 021.085.908-38 Aluno Egresso atuante em
Área de Formação Técnica Alexandre Luiz LúcioÁrea de Formação Técnica Alexandre Luiz Lúcio
RG: 30.578.701-9 CPF: 26.131.569-86RG: 30.578.701-9 CPF: 26.131.569-86
Representante de Instituição de Ensino vinculadaRepresentante de Instituição de Ensino vinculada
a um dos Cursos Renata Vieira Gibim de Araújoa um dos Cursos Renata Vieira Gibim de Araújo
RG: 20.329.310-1 CPF: 122.995.098-28RG: 20.329.310-1 CPF: 122.995.098-28
Representante de Instituição de Ensino vinculadaRepresentante de Instituição de Ensino vinculada
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a um dos Cursos Mateus Cesar de Oliveira RG:a um dos Cursos Mateus Cesar de Oliveira RG:
19.438.318-0 CPF: 072.926.808-01 Representante19.438.318-0 CPF: 072.926.808-01 Representante
de demais segmentos de interesse da Escolade demais segmentos de interesse da Escola
Maria da Glória Souza RG: 6.814.683-8 CPF:Maria da Glória Souza RG: 6.814.683-8 CPF:
587.978.748-68 CAPÍTULO I – Do Conselho de587.978.748-68 CAPÍTULO I – Do Conselho de
Escola Artigo 10 - A Etec terá, como órgãoEscola Artigo 10 - A Etec terá, como órgão
deliberativo, o Conselho de Escola, integrado pordeliberativo, o Conselho de Escola, integrado por
representantes da comunidade escolar e darepresentantes da comunidade escolar e da
comunidade extraescolar, cuja composição será: Icomunidade extraescolar, cuja composição será: I
- pela comunidade escolar: a) Diretor, presidente- pela comunidade escolar: a) Diretor, presidente
nato; b) um representante das diretorias denato; b) um representante das diretorias de
serviços e relações institucionais; c) umserviços e relações institucionais; c) um
representante dos professores; d) umrepresentante dos professores; d) um
representante dos servidores técnico erepresentante dos servidores técnico e
administrativos; e) um representante dos pais deadministrativos; e) um representante dos pais de
alunos; f) um representante dos alunos; g) umalunos; f) um representante dos alunos; g) um
representante das instituições auxiliares. II - pelarepresentante das instituições auxiliares. II - pela
comunidade extraescolar: a) representante decomunidade extraescolar: a) representante de
órgão de classe; b) representante dosórgão de classe; b) representante dos
empresários, vinculado a um dos cursos; c) alunoempresários, vinculado a um dos cursos; c) aluno
egresso atuante em sua área de formaçãoegresso atuante em sua área de formação
técnica; d) representante do poder públicotécnica; d) representante do poder público
municipal; e) representante de instituição demunicipal; e) representante de instituição de
ensino, vinculada a um dos cursos; f)ensino, vinculada a um dos cursos; f)
representantes de demais segmentos de interesserepresentantes de demais segmentos de interesse
da escola. § 1º- A composição da comunidadeda escola. § 1º- A composição da comunidade
extraescolar será de, no mínimo, quatro membrosextraescolar será de, no mínimo, quatro membros
e, no máximo, de sete membros. § 2º - Ose, no máximo, de sete membros. § 2º - Os
representantes mencionados no inciso I, alíneasrepresentantes mencionados no inciso I, alíneas
de “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares, ede “b” a “g”, serão escolhidos pelos seus pares, e
os mencionados no inciso II serão convidados pelaos mencionados no inciso II serão convidados pela
Direção da Escola. § 3º - Os representantesDireção da Escola. § 3º - Os representantes
cumprirão mandato de um ano, permitidascumprirão mandato de um ano, permitidas
reconduções. Artigo 11 - O Conselho de Escolareconduções. Artigo 11 - O Conselho de Escola
terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre:terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre:
a) o projeto político-pedagógico da escola; b) asa) o projeto político-pedagógico da escola; b) as
alternativas de solução para os problemasalternativas de solução para os problemas
acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades paraacadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para
aplicação de recursos. II – estabelecer diretrizes eaplicação de recursos. II – estabelecer diretrizes e
propor ações de integração da Etec com apropor ações de integração da Etec com a
comunidade; III - propor a implantação oucomunidade; III - propor a implantação ou
extinção de cursos oferecidos pela Etec, deextinção de cursos oferecidos pela Etec, de
acordo com as demandas locais e regionais eacordo com as demandas locais e regionais e
outros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianualoutros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual
de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar osde Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os
relatórios anuais da escola, analisando seurelatórios anuais da escola, analisando seu
desempenho diante das diretrizes e metasdesempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderáestabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola poderá
ser convocado pela Direção para manifestar-seser convocado pela Direção para manifestar-se
sobre outros temas de interesse da comunidadesobre outros temas de interesse da comunidade
escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á,escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á,
ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cadaordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada
semestre e, extraordinariamente, quandosemestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu presidente ou pela maioria deconvocado pelo seu presidente ou pela maioria de
seus membros. § 3º - As reuniões do Conselho deseus membros. § 3º - As reuniões do Conselho de
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Escola deverão contar com a presença mínima daEscola deverão contar com a presença mínima da
maioria simples de seus membros. § 4º - Nasmaioria simples de seus membros. § 4º - Nas
decisões a serem tomadas por maioria simples,decisões a serem tomadas por maioria simples,
todos os membros terão direito a voto, cabendotodos os membros terão direito a voto, cabendo
ao diretor o voto de desempateao diretor o voto de desempate

MissãoMissão
Educar, capacitando o educando para exercer a cidadania e atuar como agente de transformaçãoEducar, capacitando o educando para exercer a cidadania e atuar como agente de transformação
social, preparado para prosseguir seus estudos e enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Gerarsocial, preparado para prosseguir seus estudos e enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Gerar
oportunidades de emprego para as pessoas através do desenvolvimento humano e profissionaloportunidades de emprego para as pessoas através do desenvolvimento humano e profissional
construída pela educação pública profissional e tecnológica e manter vivo o prazer peloconstruída pela educação pública profissional e tecnológica e manter vivo o prazer pelo
conhecimento.conhecimento.

VisãoVisão
Ser referência na busca pela excelência na educação técnica e humana utilizando-se das tecnologiasSer referência na busca pela excelência na educação técnica e humana utilizando-se das tecnologias
e outros recursos, atingindo as metas do Centro Paula Souza.e outros recursos, atingindo as metas do Centro Paula Souza.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

Fundação: 15 de agosto de 1654Fundação: 15 de agosto de 1654 Prefeito: Prefeito: Rodrigo MaganhatoRodrigo Maganhato
Estado: São PauloEstado: São Paulo Localização: 23° 30' 07" S 47° 27' 28" OLocalização: 23° 30' 07" S 47° 27' 28" O
Mesorregião: Macro Metropolitana PaulistaMesorregião: Macro Metropolitana Paulista Microrregião: SorocabaMicrorregião: Sorocaba
Distância até a capital: 90 quilômetrosDistância até a capital: 90 quilômetros Sorocaba significa “terra rasgada” em tupiSorocaba significa “terra rasgada” em tupi

Municípios limítrofesMunicípios limítrofes: Porto Feliz (N), Votorantim (S), Mairinque (L), Itu (NE), : Porto Feliz (N), Votorantim (S), Mairinque (L), Itu (NE), 

 Araçoiaba da Serra (O), Salto de Pirapora (SO) e Iperó (NO). Araçoiaba da Serra (O), Salto de Pirapora (SO) e Iperó (NO).

Feriados municipais:Feriados municipais:

Dia 15 de agosto: Aniversário da cidadeDia 15 de agosto: Aniversário da cidade

Dia 20 de novembro: Dia da Consciência NegraDia 20 de novembro: Dia da Consciência Negra

Cidade de Sorocaba Vista Panorâmica (Parcial)Cidade de Sorocaba Vista Panorâmica (Parcial)
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Características geográficas (ano de 2018):Características geográficas (ano de 2018):
Área: 450,362 km²Área: 450,362 km² População estimada 2018: 659.871 hab. (8ª maiorPopulação estimada 2018: 659.871 hab. (8ª maior

do estado)do estado)11

Densidade: 1.304,18hab./km²Densidade: 1.304,18hab./km² Altitude: 601 metrosAltitude: 601 metros
Clima: subtropicalClima: subtropical Fuso horário: UTC-3 (horário de Brasília)Fuso horário: UTC-3 (horário de Brasília)

11Informação obtida site IBGE:https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-Informação obtida site IBGE:https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-

municipios.html?t=destaques&c=3552205municipios.html?t=destaques&c=3552205, acesso em 28/03/2018, acesso em 28/03/2018

Localização de Sorocaba no mapaLocalização de Sorocaba no mapa

Composta por 27 municípios, a Região Administrativa de Sorocaba possui economia altamenteComposta por 27 municípios, a Região Administrativa de Sorocaba possui economia altamente
diversificada. O destaque fica por conta de um dos centros mais importantes do Estado dediversificada. O destaque fica por conta de um dos centros mais importantes do Estado de
fabricação de implementos de telecomunicações. Além do setor eletroeletrônico, o de alimentos, defabricação de implementos de telecomunicações. Além do setor eletroeletrônico, o de alimentos, de
máquinas e equipamentos, de metal mecânico e de metalurgia também compõem a linha de frentemáquinas e equipamentos, de metal mecânico e de metalurgia também compõem a linha de frente
produtiva local, sobretudo pelo número de empregos gerados. Já entre os setores de maiorprodutiva local, sobretudo pelo número de empregos gerados. Já entre os setores de maior
dinamismo estão o farmacêutico e o de couros e calçados. A indústria automobilística também estádinamismo estão o farmacêutico e o de couros e calçados. A indústria automobilística também está
ampliando sua importância na economia regional juntamente com a de material de transportes eampliando sua importância na economia regional juntamente com a de material de transportes e
química. Também merecem menção os aglomerados produtivos de vestuário e confecções;química. Também merecem menção os aglomerados produtivos de vestuário e confecções;
máquinas e equipamentos; informática, eletrônicos e ópticos. Esse perfil faz com que a indústria demáquinas e equipamentos; informática, eletrônicos e ópticos. Esse perfil faz com que a indústria de
média-alta tecnologia da Região seja responsável por 54,8% das exportações por intensidademédia-alta tecnologia da Região seja responsável por 54,8% das exportações por intensidade
tecnológica enquanto a média estadual é 28,7%. A indústria de média-baixa tecnologia tambémtecnológica enquanto a média estadual é 28,7%. A indústria de média-baixa tecnologia também
atinge patamar acima da média paulista: 17%, contra 10,7%.atinge patamar acima da média paulista: 17%, contra 10,7%.

A Região ainda abrange nove dos doze polos de desenvolvimento criados pela Secretaria EstadualA Região ainda abrange nove dos doze polos de desenvolvimento criados pela Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico para incentivar os setores produtivos da região. São eles:de Desenvolvimento Econômico para incentivar os setores produtivos da região. São eles:
Automotivo; Biocombustíveis; Derivados do petróleo e petroquímicos; Metal-Metalúrgico, Máquinas eAutomotivo; Biocombustíveis; Derivados do petróleo e petroquímicos; Metal-Metalúrgico, Máquinas e
Equipamentos; Papel, celulose e reflorestamento; Químico, borracha e plástico; Saúde e Farma; TechEquipamentos; Papel, celulose e reflorestamento; Químico, borracha e plástico; Saúde e Farma; Tech
(Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos); e têxtil, vestuário e acessórios.(Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos); e têxtil, vestuário e acessórios.

INDICADORES:OPORTUNIDADESINDICADORES:OPORTUNIDADES
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IDH: 0,798 - elevado PNUD/2010PIB: IDH: 0,798 - elevado PNUD/2010PIB: Produto Interno Bruto (PIB):Produto Interno Bruto (PIB):R$ 30,56 bilhões (em 2015), R$ 30,56 bilhões (em 2015), 
PIB per capitaPIB per capita, 2016 R$ 46.888,51, 2016 R$ 46.888,51

Sorocaba é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Possui uma área de 449,122Sorocaba é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Possui uma área de 449,122
km² sendo 55% de área urbana e 45% de área rural. Sua população estimada em 2018é dekm² sendo 55% de área urbana e 45% de área rural. Sua população estimada em 2018é de
671.186habitantes, sendo divulgada no último censo de 2010 a quantia de586.625 habitantes.671.186habitantes, sendo divulgada no último censo de 2010 a quantia de586.625 habitantes.É oÉ o
terceiro município mais populoso do interior paulista e o quarto mercado consumidor doterceiro município mais populoso do interior paulista e o quarto mercado consumidor do
estado fora da região metropolitana da capitalestado fora da região metropolitana da capital, com um potencial de consumo per capita anual, com um potencial de consumo per capita anual
estimado em 2,4 mil dólares para a população urbana (602 mil pessoas) e 917 dólares para a ruralestimado em 2,4 mil dólares para a população urbana (602 mil pessoas) e 917 dólares para a rural
(7,2 mil pessoas) e a(7,2 mil pessoas) e aoitava cidade brasileira com maior potencial de consumooitava cidade brasileira com maior potencial de consumo. Regiões muito. Regiões muito
próximas a Sorocaba são consideradas as maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo,próximas a Sorocaba são consideradas as maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo,
são elas: Jundiaí, São Paulo, Campinas e Santos cujas populações, somadas à de Sorocaba,são elas: Jundiaí, São Paulo, Campinas e Santos cujas populações, somadas à de Sorocaba,
ultrapassam 29 milhões de habitantes, ou seja, mais de 80% da população do estado.O timeultrapassam 29 milhões de habitantes, ou seja, mais de 80% da população do estado.O time
profissional de futebol da cidade é o Esporte Clube São Bento.profissional de futebol da cidade é o Esporte Clube São Bento.

Uma Cidade Moderna e de Oportunidades. Os veículos públicos, ônibus e táxis usam combustívelUma Cidade Moderna e de Oportunidades. Os veículos públicos, ônibus e táxis usam combustível
limpo (energia elétrica, etanol ou hidrogênio); o Código de Obras e o Plano Diretor enfatizam o usolimpo (energia elétrica, etanol ou hidrogênio); o Código de Obras e o Plano Diretor enfatizam o uso
de ventilação e iluminação naturais, energia solar, acessibilidade, torneiras e descargasde ventilação e iluminação naturais, energia solar, acessibilidade, torneiras e descargas
automáticas. Estimula o lixo mínimo, a coleta seletiva de recicláveis, a compostagem, a recuperaçãoautomáticas. Estimula o lixo mínimo, a coleta seletiva de recicláveis, a compostagem, a recuperação
energética, usos alternativos de resíduos e aterros licenciados para inertes contaminados.energética, usos alternativos de resíduos e aterros licenciados para inertes contaminados.

Fonte:Fonte:http://www.sorocaba.sp.gov.br/portal/eixos-estrategicos/cidade-moderna-e-de-oportunidadeshttp://www.sorocaba.sp.gov.br/portal/eixos-estrategicos/cidade-moderna-e-de-oportunidades,,
acesso em 14/04/2019 as 14h30acesso em 14/04/2019 as 14h30

Fonte:Fonte:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panoramahttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panorama, acesso 13/04/2019 as 14h30, acesso 13/04/2019 as 14h30

EDUCAÇÃO -OPORTUNIDADES / AMEAÇASEDUCAÇÃO -OPORTUNIDADES / AMEAÇAS

Sorocaba possui inúmeras universidadesprivadas de grande relevência para o municipio, dentre elasSorocaba possui inúmeras universidadesprivadas de grande relevência para o municipio, dentre elas
é importante citar:Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica deé importante citar:Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), Universidade de Sorocaba (UNISO), ESAMC Sorocaba, Anhanguera, Veris IbmecSão Paulo (PUC-SP), Universidade de Sorocaba (UNISO), ESAMC Sorocaba, Anhanguera, Veris Ibmec
(antigo Uirapuru Superior), Academia de Letras de Sorocaba, Universidade Paulista (UNIP). Além(antigo Uirapuru Superior), Academia de Letras de Sorocaba, Universidade Paulista (UNIP). Além
destas possuí tambémduas públicas: UNESP Sorocaba e Universidade Federal de São Carlosdestas possuí tambémduas públicas: UNESP Sorocaba e Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar).(UFSCar).

Possui também nove faculdades, entre elas, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS),Possui também nove faculdades, entre elas, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS),
Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo - Sorocaba (FATEC-SO), Faculdade de EducaçãoFaculdade de Tecnologia do estado de São Paulo - Sorocaba (FATEC-SO), Faculdade de Educação
Física da Associação Cristã de Moços de Sorocaba (FEFISO), Instituto Manchester Paulista de EnsinoFísica da Associação Cristã de Moços de Sorocaba (FEFISO), Instituto Manchester Paulista de Ensino
Superior (IMAPES), Academia de Ensino Superior (AES), Escola Superior de Administração, MarketingSuperior (IMAPES), Academia de Ensino Superior (AES), Escola Superior de Administração, Marketing
e Comunicação (ESAMC), Anhanguera Educacional, Centro de Educação Sorocabano Uirapuru ee Comunicação (ESAMC), Anhanguera Educacional, Centro de Educação Sorocabano Uirapuru e
União das Instituições Educacionais de São Paulo (UNIESP), entre outras escolas.União das Instituições Educacionais de São Paulo (UNIESP), entre outras escolas.

Entre as faculdades, a Fatec e a Esamc obtiveram a melhor classificação.Entre as faculdades, a Fatec e a Esamc obtiveram a melhor classificação.A Fatec obteve conceitoA Fatec obteve conceito
4, ficando em 11º no Estado e em 20º no País.4, ficando em 11º no Estado e em 20º no País.A Esamc, que também obteve conceito 4, ficouA Esamc, que também obteve conceito 4, ficou
em 34º do ranking estadual e em 76º no nacional. Já entre as universidades, a melhor classificada naem 34º do ranking estadual e em 76º no nacional. Já entre as universidades, a melhor classificada na
cidade foi a Universidade de Sorocaba (Uniso), que obteve conceito 3, ficou em 14º no rankingcidade foi a Universidade de Sorocaba (Uniso), que obteve conceito 3, ficou em 14º no ranking
estadual e em 99º no nacional.estadual e em 99º no nacional.

São quatrocentas escolas públicas, municipais e privadas, de ensino fundamental a médio, muitasSão quatrocentas escolas públicas, municipais e privadas, de ensino fundamental a médio, muitas
com cursos profissionalizantes.com cursos profissionalizantes.

Também estão presentes na cidade grandes instituições como o SENAI, Senac, Escola TécnicaTambém estão presentes na cidade grandes instituições como o SENAI, Senac, Escola Técnica
Estadual Rubens de Faria e Souza, Escola Técnica Estadual Fernando Prestes e a Escola TécnicaEstadual Rubens de Faria e Souza, Escola Técnica Estadual Fernando Prestes e a Escola Técnica
Armando Pannunzio.Armando Pannunzio.
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CULTURA E LAZERCULTURA E LAZER

Os visitantes podem encontrar diversas opções para lazer, cultura e gastronomia na cidade, háOs visitantes podem encontrar diversas opções para lazer, cultura e gastronomia na cidade, há
inúmeros parques abertos ao público, igrejas históricas, monumentos, museus, mausoléus einúmeros parques abertos ao público, igrejas históricas, monumentos, museus, mausoléus e
memoriais. O jardim zoológico municipal, Quinzinho de Barros, é um dos maiores e mais bemmemoriais. O jardim zoológico municipal, Quinzinho de Barros, é um dos maiores e mais bem
construídos jardins zoológicos da América do Sul. Com diversos centros comerciais como o Shoppingconstruídos jardins zoológicos da América do Sul. Com diversos centros comerciais como o Shopping
Iguatemi Esplanada, Sorocaba Shopping, Pátio Ciane, Shopping Cidade, Shopping Panorâmico,Iguatemi Esplanada, Sorocaba Shopping, Pátio Ciane, Shopping Cidade, Shopping Panorâmico,
dentre outros, os visitantes e moradores acabam tendo várias opções de espaços para compras edentre outros, os visitantes e moradores acabam tendo várias opções de espaços para compras e
passeios comerciais. A vida noturna na cidade é agitada e conta com opções diversificadas de bares,passeios comerciais. A vida noturna na cidade é agitada e conta com opções diversificadas de bares,
restaurantes, espaços para eventos e shows, que atende as diversas características de público. restaurantes, espaços para eventos e shows, que atende as diversas características de público. 

Os visitantes podem se hospedar em um dos inúmeros hotéis distribuídos pela cidade, que oferecemOs visitantes podem se hospedar em um dos inúmeros hotéis distribuídos pela cidade, que oferecem
desde estruturas simples e com preços bem acessíveis, até luxuosos complexos de lazer e dedesde estruturas simples e com preços bem acessíveis, até luxuosos complexos de lazer e de
tratamento de saúde como os SPA’s passando também pela opção de hotéis de rede hoteleiras comotratamento de saúde como os SPA’s passando também pela opção de hotéis de rede hoteleiras como
Transamérica, Ibis, Alpha Inn entre outros. Transamérica, Ibis, Alpha Inn entre outros. 

Sorocaba tem um dos sistemas de transporte público mais bem avaliados do Estado, contando comSorocaba tem um dos sistemas de transporte público mais bem avaliados do Estado, contando com
dois terminais de ônibus e uma extensa frota. A cidade também conta com O Aeroporto Estadual dedois terminais de ônibus e uma extensa frota. A cidade também conta com O Aeroporto Estadual de
Sorocaba, Bertram Luiz Leupolzé um dos mais movimentados do estado em termos de pousos eSorocaba, Bertram Luiz Leupolzé um dos mais movimentados do estado em termos de pousos e
decolagens, realiza vôos para a capital, Rio de Janeiro e cidades do Estados de Santa Catarina, Riodecolagens, realiza vôos para a capital, Rio de Janeiro e cidades do Estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais.Grande do Sul e Minas Gerais.

PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABAPARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

INOVAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO - OParque Tecnológico de Sorocaba(PTS) é um ambiente criadoINOVAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO - OParque Tecnológico de Sorocaba(PTS) é um ambiente criado
para atrair e acomodar empresas intensivas emtecnologia, instituições de ensino e pesquisa, assimpara atrair e acomodar empresas intensivas emtecnologia, instituições de ensino e pesquisa, assim
como empresas de consultoria ou organizações, públicas e/ou privadas, que possam oferecercomo empresas de consultoria ou organizações, públicas e/ou privadas, que possam oferecer
serviços de apoio técnico e de mercado. Desta forma, o PTS facilitará, às partes interessadas, oserviços de apoio técnico e de mercado. Desta forma, o PTS facilitará, às partes interessadas, o
acesso ao conhecimento bem como ao mercado, pela aproximação com possíveis desenvolvimentosacesso ao conhecimento bem como ao mercado, pela aproximação com possíveis desenvolvimentos
einovaçãotecnológica assim como oportunidades comerciais, em nível nacional e internacional. Comeinovaçãotecnológica assim como oportunidades comerciais, em nível nacional e internacional. Com
1 milhão de m² ao todo, o Parque Tecnológico de Sorocaba se diferencia dos demais, por não abrigar1 milhão de m² ao todo, o Parque Tecnológico de Sorocaba se diferencia dos demais, por não abrigar
o setor produtivo das empresas, mais sim seus laboratórios dePesquisa e desenvolvimento(P&D).o setor produtivo das empresas, mais sim seus laboratórios dePesquisa e desenvolvimento(P&D).
Diferente da maioria dos empreendimentos do gênero, ele reúne em um mesmo ambiente 10Diferente da maioria dos empreendimentos do gênero, ele reúne em um mesmo ambiente 10
universidades distintas, além de escritórios de entidades certificadoras e registro de marcas euniversidades distintas, além de escritórios de entidades certificadoras e registro de marcas e
patentes. Foi investido aproximadamente R$ 70 milhões nessa primeira fase, incluindo recursos dapatentes. Foi investido aproximadamente R$ 70 milhões nessa primeira fase, incluindo recursos da
Prefeitura e doGoverno do Estado. Prefeitura e doGoverno do Estado. 

Em dezembro de 2013 oParque Tecnológico de Sorocabaganhou a primeira unidade do PoupatempoEm dezembro de 2013 oParque Tecnológico de Sorocabaganhou a primeira unidade do Poupatempo
da Inovação. O espaço está à disposição de empresas e empreendedores interessados em agilizar oda Inovação. O espaço está à disposição de empresas e empreendedores interessados em agilizar o
seu processo de inovação. No local são prestados serviços de orientação para elaboração deseu processo de inovação. No local são prestados serviços de orientação para elaboração de
projetos, propriedade intelectual, desenvolvimento de produtos, apoio jurídico, captação de recursosprojetos, propriedade intelectual, desenvolvimento de produtos, apoio jurídico, captação de recursos
e empreendedorismo. Iniciativa inédita no país pretende alavancar o setor de Ciência, Tecnologia ee empreendedorismo. Iniciativa inédita no país pretende alavancar o setor de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I), influenciando na geração de empregos e no aumento do Produto Interno Bruto (PIB)Inovação (CT&I), influenciando na geração de empregos e no aumento do Produto Interno Bruto (PIB)
de Sorocaba.de Sorocaba.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTEPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE
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CURSOS: MÉDIO, TÉCNICOS INTEGRADOS, MÉDIO TEC eCURSOS: MÉDIO, TÉCNICOS INTEGRADOS, MÉDIO TEC e
TÉCNICOS PRESENCIAIS:TÉCNICOS PRESENCIAIS:
Descrição Geral das Turmas:Descrição Geral das Turmas:

De todas as turmas vigentes no ano de 2021 na Etec Fernando Prestes e Classes Descentralizadas,De todas as turmas vigentes no ano de 2021 na Etec Fernando Prestes e Classes Descentralizadas,
temos: 02 (duas) séries do Ensino Médio Propedêutico no período da manhã na Etec Fernandotemos: 02 (duas) séries do Ensino Médio Propedêutico no período da manhã na Etec Fernando
Prestes; 29 (vinte e nove) turmas de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na Etec e nas ClasesPrestes; 29 (vinte e nove) turmas de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na Etec e nas Clases
Descentralizadas, sendo: na Etec Fernando Prestes: 01(uma) série do Técnico em AdministraçãoDescentralizadas, sendo: na Etec Fernando Prestes: 01(uma) série do Técnico em Administração
Novotec/M-Tec manhã, 03 (três) séries de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, 03 (três) doNovotec/M-Tec manhã, 03 (três) séries de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, 03 (três) do
Curso de Técnico em Edificações, 03 (três) no Técnico em Eventos e 03 (três) do Curso Técnico emCurso de Técnico em Edificações, 03 (três) no Técnico em Eventos e 03 (três) do Curso Técnico em
Informática para Internet, todos em período integral; 02 (duas) séries do Técnico em LogísticaInformática para Internet, todos em período integral; 02 (duas) séries do Técnico em Logística
Novotec/M-Tec no período da tarde e 01 (uma) série do Técnico em Recursos Humanos no períodoNovotec/M-Tec no período da tarde e 01 (uma) série do Técnico em Recursos Humanos no período
da tarde; na Classe Descentralizada na EE Prof. Joaquim Izidoro Marins temos: 01 (uma) série deda tarde; na Classe Descentralizada na EE Prof. Joaquim Izidoro Marins temos: 01 (uma) série de
Técnico em Administração – Modalidade VENCE, 01 (uma) série do Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração – Modalidade VENCE, 01 (uma) série do Técnico em Administração
Novotec/M-Tec no período da tarde, 02 (duas) séries do Técnico em Administração Parceria SEENovotec/M-Tec no período da tarde, 02 (duas) séries do Técnico em Administração Parceria SEE
Novotec Híbrido no período da manhã e 01 (uma) sala do Técnico em Logística Novotec Híbrido noNovotec Híbrido no período da manhã e 01 (uma) sala do Técnico em Logística Novotec Híbrido no
período manhã; na Classe Descentralizada EE Prof. Antonio Cordeiro temos 01 (uma) sala do Técnicoperíodo manhã; na Classe Descentralizada EE Prof. Antonio Cordeiro temos 01 (uma) sala do Técnico
em Administração Novotec Parceria SEE Híbrido PEI9 em período integral; na Classe Descentralizadaem Administração Novotec Parceria SEE Híbrido PEI9 em período integral; na Classe Descentralizada
EE Profa. Maria Angélica Baillot no município de Araçoiaba da Serra temos 02 (duas) salas do TécnicoEE Profa. Maria Angélica Baillot no município de Araçoiaba da Serra temos 02 (duas) salas do Técnico
em Administração período tarde e 01 (uma) sala do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas noem Administração período tarde e 01 (uma) sala do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas no
período tarde; na Classe Descentralizada na FATEC Sorocaba temos 02 (duas) salas do Técnico emperíodo tarde; na Classe Descentralizada na FATEC Sorocaba temos 02 (duas) salas do Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas e 02 (duas) salas do Técnico em Logística, ambos do Projeto deDesenvolvimento de Sistemas e 02 (duas) salas do Técnico em Logística, ambos do Projeto de
Articulação da Formação Profissional Média e Superior AMS. Para os Cursos Técnicos ModularesArticulação da Formação Profissional Média e Superior AMS. Para os Cursos Técnicos Modulares
Presenciais temos: 43 (quarenta e três) turmas de ensino técnico sendo, 06 (seis) no períodoPresenciais temos: 43 (quarenta e três) turmas de ensino técnico sendo, 06 (seis) no período
vespertino e 37 (trinta e sete) no período noturno, dessas 27 turmas estão na Sede, 01 (uma) turmavespertino e 37 (trinta e sete) no período noturno, dessas 27 turmas estão na Sede, 01 (uma) turma
na Classe Descentralizada em Araçoiaba da Serra e 09 (nove) dessas na Classe Descentralizada nana Classe Descentralizada em Araçoiaba da Serra e 09 (nove) dessas na Classe Descentralizada na
EE Prof. Joaquim Izidoro Marins/Sorocaba. Para os Cursos Técnicos Modulares Semipresenciais,EE Prof. Joaquim Izidoro Marins/Sorocaba. Para os Cursos Técnicos Modulares Semipresenciais,
temos 02 (duas) turmas aos sábados pela manhã do Técnico em Administração, na Sede.temos 02 (duas) turmas aos sábados pela manhã do Técnico em Administração, na Sede.

Nesta análise, não temos como incluir os Cursos de Ensino Médio integrado ao Técnico em ParceriaNesta análise, não temos como incluir os Cursos de Ensino Médio integrado ao Técnico em Parceria
com a SEE Híbridos e os Técnicos Semipresenciais.com a SEE Híbridos e os Técnicos Semipresenciais.

Etec Fernando Prestes – ENSINO MÉDIOEtec Fernando Prestes – ENSINO MÉDIO

Perfil dos Alunos do Curso (2ª e 3ª séries): Perfil dos Alunos do Curso (2ª e 3ª séries): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados dos alunos matriculados
(79 alunos), destes (79 alunos), destes 50,63%50,63% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 49,37%49,37% do sexo feminino,  do sexo feminino, 72,15%72,15% alunos alunos
estudaram em Escolas Públicas; estudaram em Escolas Públicas; 20,25%20,25% tem idade entre 12 a 16 anos e  tem idade entre 12 a 16 anos e 79,75%79,75% tem idade entre tem idade entre
17 a 21 anos17 a 21 anos; 5,17% ; 5,17% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 15,52%, 15,52% tem o rendimento de 01 a tem o rendimento de 01 a
02 salários mínimos, 02 salários mínimos, 50,00%50,00% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 29,30%29,30% tem o tem o
rendimento acima de 05 salários mínimos; além de estudar no médio rendimento acima de 05 salários mínimos; além de estudar no médio 07 alunos07 alunos ainda estão ainda estão
cursando o Ensino Técnico; cursando o Ensino Técnico; 88,61%88,61% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Etec Fernando Prestes – TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO (ETIM)Etec Fernando Prestes – TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO (ETIM)

Perfil dos Alunos do Curso Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico emPerfil dos Alunos do Curso Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em
Administração Novotec/M-Tec (1ª série): Administração Novotec/M-Tec (1ª série): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (40 dos alunos matriculados (40
alunos), destes alunos), destes 25,0025,00%% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 75,00%75,00% do sexo feminino,  do sexo feminino, 87,50%87,50% alunos alunos
estudaram em Escolas Públicas; estudaram em Escolas Públicas; 80,00%80,00% têm idade entre 12 a 16 anos,  têm idade entre 12 a 16 anos, 20,00%20,00% tem idade entre 17 tem idade entre 17
a 21 anosa 21 anos; 2,63% ; 2,63% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 15,79%, 15,79% tem o rendimento de 01 a 02 tem o rendimento de 01 a 02
salários mínimos, salários mínimos, 57,90%57,90% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 23,60%23,60% tem o tem o
rendimento acima de 05 salários mínimos;rendimento acima de 05 salários mínimos; 87,5% 87,5% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoPerfil dos Alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
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Médio (1ª a 3ª séries): Médio (1ª a 3ª séries): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (113 alunos), destes  dos alunos matriculados (113 alunos), destes 
79,65%79,65% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 20,35%20,35% do sexo feminino,  do sexo feminino, 75,22%75,22% alunos estudaram em Escolas alunos estudaram em Escolas
Públicas; Públicas; 42,48%42,48% tem idade entre 12 a 16 anos,  tem idade entre 12 a 16 anos, 57,52%57,52% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos; ; 4,9% 4,9% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 16,67%, 16,67% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
59,80%59,80% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 7,84%7,84% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 79,65% 79,65% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio (1ª a 3ªPerfil dos Alunos do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio (1ª a 3ª
séries): séries): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (117 alunos), destes  dos alunos matriculados (117 alunos), destes 37,61%37,61% são do são do
sexo masculino e sexo masculino e 62,39%62,39% do sexo feminino,  do sexo feminino, 80,31%80,31% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 
41,88%41,88% tem idade entre 14 a 16 anos,  tem idade entre 14 a 16 anos, 58,12%58,12% tem idade entre 17 a 21 anos;  tem idade entre 17 a 21 anos; 1,92% 1,92% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 16,27%, 16,27% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
62,50%62,50% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 17,31%17,31% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 74,36% 74,36% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio (1ª a 3ªPerfil dos Alunos do Curso Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio (1ª a 3ª
séries): séries): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (106 alunos), destes  dos alunos matriculados (106 alunos), destes 16,04%16,04% são do são do
sexo masculino e sexo masculino e 83,96%83,96% do sexo feminino;  do sexo feminino; 87,74%87,74% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 
50,94%50,94% tem idade entre 12 a 16 anos,  tem idade entre 12 a 16 anos, 49,06%49,06% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos; 3,16% ; 3,16% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 26,32%, 26,32% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
58,95%58,95% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 11,57%11,57% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 69,81% 69,81% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao EnsinoPerfil dos Alunos do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino
Médio (1ª a 3ª séries): Médio (1ª a 3ª séries): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (116 alunos), destes  dos alunos matriculados (116 alunos), destes 
54,31%54,31% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 45,69%45,69% do sexo feminino;  do sexo feminino; 81,90%81,90% alunos estudaram em Escolas alunos estudaram em Escolas
Públicas; Públicas; 43,97%43,97% tem idade entre 12 a 16 anos,  tem idade entre 12 a 16 anos, 56,03%56,03% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos; 0,97% ; 0,97% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 20,39%, 20,39% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
63,11%63,11% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 15,54%15,54% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 81,03% 81,03% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em LogísticaPerfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Novotec/M-Tec (1ª e 2ª séries):Novotec/M-Tec (1ª e 2ª séries):Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (71 alunos), dos alunos matriculados (71 alunos),
destes destes 45,07%45,07% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 54,93%54,93% do sexo feminino;  do sexo feminino; 70,42%70,42% alunos estudaram em alunos estudaram em
Escolas Públicas; Escolas Públicas; 64,79%64,79% tem idade entre 12 a 16 anos,  tem idade entre 12 a 16 anos, 35,21%35,21% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos;;
3,51% 3,51% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 12,28%, 12,28% tem o rendimento de 01 a 02 salários tem o rendimento de 01 a 02 salários
mínimos, mínimos, 70,18%70,18% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 14,03%14,03% tem o rendimento acima tem o rendimento acima
de 05 salários mínimos;de 05 salários mínimos; 76,06% 76,06% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em RecursosPerfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos
Humanos Novotec/M-Tec (1ª série):Humanos Novotec/M-Tec (1ª série):Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (39 dos alunos matriculados (39
alunos), destes alunos), destes 17,95%17,95% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 82,05%82,05% do sexo feminino;  do sexo feminino; 76,92%76,92% alunos alunos
estudaram em Escolas Públicas; estudaram em Escolas Públicas; 84,62%84,62% tem idade entre 12 a 16 anos e  tem idade entre 12 a 16 anos e 15,38%15,38% tem idade entre tem idade entre
17 a 21 anos17 a 21 anos; 2,63% ; 2,63% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 13,16%, 13,16% tem o rendimento de 01 a tem o rendimento de 01 a
02 salários mínimos, 02 salários mínimos, 60,53%60,53% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 23,68%23,68% tem o tem o
rendimento acima de 05 salários mínimos;rendimento acima de 05 salários mínimos; 79,49% 79,49% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Etec Fernando Prestes Classe Descentralizada na FATEC Sorocaba – TÉCNICOSEtec Fernando Prestes Classe Descentralizada na FATEC Sorocaba – TÉCNICOS
INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO NOVOTEC AMSINTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO NOVOTEC AMS

Perfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico emPerfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Projeto AMS Novotec/M-Tec na Classe Descentralizada naDesenvolvimento de Sistemas Projeto AMS Novotec/M-Tec na Classe Descentralizada na
Fatec Sorocaba (1ª e 2ª séries): Fatec Sorocaba (1ª e 2ª séries): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (77 alunos), dos alunos matriculados (77 alunos),
destes destes 76,62%76,62% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 23,38%23,38% do sexo feminino;  do sexo feminino; 61,04%61,04% alunos estudaram em alunos estudaram em
Escolas Públicas; Escolas Públicas; 59,17%59,17% tem idade entre 12 a 16 anos,  tem idade entre 12 a 16 anos, 40,83%40,83% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos;;
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,17% ,17% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 15,52%, 15,52% tem o rendimento de 01 a 02 salários tem o rendimento de 01 a 02 salários
mínimos, mínimos, 50,00%50,00% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 29,30%29,30% tem o rendimento acima tem o rendimento acima
de 05 salários mínimos;de 05 salários mínimos; 68,83% 68,83% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em LogísticaPerfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Projeto AMS Novotec/M-Tec na Classe Descentralizada na Fatec Sorocaba (1ª e 2ªProjeto AMS Novotec/M-Tec na Classe Descentralizada na Fatec Sorocaba (1ª e 2ª
séries):séries):Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (64 alunos), destes  dos alunos matriculados (64 alunos), destes 50,00%50,00% são do sexo são do sexo
masculino e masculino e 50,00%50,00% do sexo feminino;  do sexo feminino; 78,13%78,13% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 54,69%54,69%
têm idade entre 12 a 16 anos, têm idade entre 12 a 16 anos, 45,31%45,31% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos; ,17% ; ,17% tem rendimento de atétem rendimento de até
1 salário mínimo1 salário mínimo, 15,52%, 15,52% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 50,00%50,00% tem o tem o
rendimento de 02 a 05 salários mínimos e rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 29,30%29,30% tem o rendimento acima de 05 salários tem o rendimento acima de 05 salários
mínimos;mínimos; 87,50% 87,50% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Etec Fernando Prestes - Classe Descentralizada na EE Prof. Joaquim Izidoro Marins –Etec Fernando Prestes - Classe Descentralizada na EE Prof. Joaquim Izidoro Marins –
TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO (ETIM)TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO (ETIM)

Perfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico emPerfil dos Alunos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em
Administração Novotec/M-Tec (2ª série):Administração Novotec/M-Tec (2ª série):Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (29 dos alunos matriculados (29
alunos), destes alunos), destes 31,03%31,03% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 65,97%65,97% do sexo feminino;  do sexo feminino; 89,66%89,66% alunos alunos
estudaram em Escolas Públicas; estudaram em Escolas Públicas; 34,48%34,48% têm idade entre 12 a 16 anos,  têm idade entre 12 a 16 anos, 65,52%65,52% tem idade entre 17 tem idade entre 17
a 21 anosa 21 anos; 9,09% ; 9,09% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 50,00%, 50,00% tem o rendimento de 01 a 02 tem o rendimento de 01 a 02
salários mínimos, salários mínimos, 36,36%36,36% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 4,55%4,55% tem o tem o
rendimento acima de 05 salários mínimos;rendimento acima de 05 salários mínimos; 96,55% 96,55% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Parceria SEE - VENCE (3ªTécnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Parceria SEE - VENCE (3ª
série):série):Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (30 alunos), destes  dos alunos matriculados (30 alunos), destes 26,67%26,67% são do sexo são do sexo
masculino e masculino e 73,33%73,33% do sexo feminino;  do sexo feminino; 86,67%86,67% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 0,00%0,00% tem tem
idade entre 12 a 16 anos, idade entre 12 a 16 anos, 100,00%100,00% tem idade entre 17 a 21 anos tem idade entre 17 a 21 anos; 10,71% ; 10,71% tem rendimento de atétem rendimento de até
1 salário mínimo1 salário mínimo, 46,43%, 46,43% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 32,14%32,14% tem o tem o
rendimento de 02 a 05 salários mínimos e rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 10,71%10,71% tem o rendimento acima de 05 salários tem o rendimento acima de 05 salários
mínimos;mínimos; 96,67% 96,67% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Etec Fernando Prestes – TÉCNICOS MODULARES PRESENCIAISEtec Fernando Prestes – TÉCNICOS MODULARES PRESENCIAIS

Perfil dos Alunos do Curso de Administração tarde (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Administração tarde (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 
100%100% dos alunos matriculados (96 alunos), destes  dos alunos matriculados (96 alunos), destes 31,25%31,25% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 68,75%68,75% do do
sexo feminino; sexo feminino; 81,25%81,25% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 94,80%94,80% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 5,21%5,21% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 0,0%  0,0% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; ; 1,25% 1,25% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 28,75%, 28,75% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
58,75%58,75% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 11,25%11,25% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 87,50% 87,50% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Administração noite (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Administração noite (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 
100%100% dos alunos matriculados (95 alunos), destes  dos alunos matriculados (95 alunos), destes 30,53%30,53% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 69,47%69,47% do do
sexo feminino, sexo feminino, 91,58%91,58% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 63,37%63,37% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 27,37%27,37% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 5,27%  5,27% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 7,59% ; 7,59% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 39,24%, 39,24% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
44,30%44,30% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 8,87%8,87% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 81,05% 81,05% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Agenciamento de Viagens (1° e 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Agenciamento de Viagens (1° e 3° módulos): ForamForam
pesquisados pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (65 alunos), destes  dos alunos matriculados (65 alunos), destes 27,69%27,69% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 
72,31%72,31% do sexo feminino,  do sexo feminino, 79,62%79,62% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 53,85%53,85% tem idade entre tem idade entre
15 e 21 anos, 15 e 21 anos, 36,93%36,93% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 9,24%  9,24% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos;;
10,41% 10,41% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 22,92%, 22,92% tem o rendimento de 01 a 02 salários tem o rendimento de 01 a 02 salários
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mínimos, mínimos, 56,25%56,25% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 10,42%10,42% tem o rendimento acima tem o rendimento acima
de 05 salários mínimos;de 05 salários mínimos; 75,38% 75,38% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Contabilidade tarde (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Contabilidade tarde (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 
100%100% dos alunos matriculados (73 alunos), destes  dos alunos matriculados (73 alunos), destes 28,77%28,77% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 71,23%71,23% do do
sexo feminino, sexo feminino, 80,82%80,82% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 75,34%75,34% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 13,70%13,70% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 10,96%  10,96% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 5,97% ; 5,97% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 29,85%, 29,85% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
55,23%55,23% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 8,96%8,96% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 87,50% 87,50% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Contabilidade noite (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Contabilidade noite (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 
100%100% dos alunos matriculados (98 alunos), destes  dos alunos matriculados (98 alunos), destes 34,69%34,69% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 65,31%65,31% do do
sexo feminino, sexo feminino, 85,71%85,71% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 36,73%36,73% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 45,92%45,92% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 17,34%  17,34% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 8,05% ; 8,05% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 26,44%, 26,44% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
59,77%59,77% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 5,75%5,75% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 73,74% 73,74% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Desenvolvimento de Sistemas (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Desenvolvimento de Sistemas (1° ao 3° módulos): ForamForam
pesquisados pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (78 alunos), destes  dos alunos matriculados (78 alunos), destes 64,10%64,10% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 
35,90%35,90% do sexo feminino,  do sexo feminino, 89,74%89,74% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 64,11%64,11% tem idade entre tem idade entre
15 e 21 anos, 15 e 21 anos, 29,49%29,49% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 6,41%  6,41% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos;;
4,62% 4,62% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 26,15%, 26,15% tem o rendimento de 01 a 02 salários tem o rendimento de 01 a 02 salários
mínimos, mínimos, 49,24%49,24% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 20,01%20,01% tem o rendimento acima tem o rendimento acima
de 05 salários mínimos;de 05 salários mínimos; 87,18% 87,18% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Perfil dos Alunos do Curso de Design de Interiores (1° ao 3° módulos): Curso de Design de Interiores (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 
100%100% dos alunos matriculados (85 alunos), destes  dos alunos matriculados (85 alunos), destes 23,53%23,53% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 76,47%76,47% do do
sexo feminino, sexo feminino, 85,88%85,88% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 55,30%55,30% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 29,41%29,41% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 15,29%  15,29% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 5,33% ; 5,33% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 18,67%, 18,67% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
60,00%60,00% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 16,00%16,00% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 72,94% 72,94% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Edificações (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Edificações (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos dos
alunos matriculados (93 alunos), destes alunos matriculados (93 alunos), destes 58,06%58,06% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 41,94%41,94% do sexo feminino, do sexo feminino,
88,17%88,17% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 29,04%29,04% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 35,49%35,49% tem tem
idade entre 22 a 30 anos,idade entre 22 a 30 anos, 35,48%  35,48% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 4,65% ; 4,65% tem rendimento de até 1tem rendimento de até 1
salário mínimosalário mínimo, 24,42%, 24,42% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 55,81%55,81% tem o rendimento tem o rendimento
de 02 a 05 salários mínimos e de 02 a 05 salários mínimos e 15,12%15,12% tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; 76,34% 76,34%
residem no Município de Sorocaba.residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Eventos (1° e 2º Modulos): Perfil dos Alunos do Curso de Eventos (1° e 2º Modulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos dos
alunos matriculados (57 alunos), destes alunos matriculados (57 alunos), destes 24,56%24,56% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 75,44%75,44% do sexo feminino, do sexo feminino,
78,95%78,95% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 45,61%45,61% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 20,84%20,84% tem tem
idade entre 22 a 30 anos,idade entre 22 a 30 anos, 17,54%  17,54% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 3,85% ; 3,85% tem rendimento de até 1tem rendimento de até 1
salário mínimosalário mínimo, 28,85%, 28,85% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 50,00%50,00% tem o rendimento tem o rendimento
de 02 a 05 salários mínimos e de 02 a 05 salários mínimos e 17,31%17,31% tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; 71,93% 71,93%
residem no Município de Sorocaba.residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Finanças (2° módulo): Perfil dos Alunos do Curso de Finanças (2° módulo): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos alunos dos alunos
matriculados (34 alunos), destes matriculados (34 alunos), destes 20,59%20,59% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 79,41%79,41% do sexo feminino,  do sexo feminino, 
94,12%94,12% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 20,59%20,59% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 44,12%44,12% tem tem
idade entre 22 a 30 anos,idade entre 22 a 30 anos, 35,29%  35,29% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 0,00% ; 0,00% tem rendimento de até 1tem rendimento de até 1
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salário mínimosalário mínimo, 29,63%, 29,63% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 55,56%55,56% tem o rendimento tem o rendimento
de 02 a 05 salários mínimos e de 02 a 05 salários mínimos e 14,82%14,82% tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; 76,47% 76,47%
residem no Município de Sorocaba.residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Logística – noite (1° e 2° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Logística – noite (1° e 2° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100%
dos alunos matriculados (68 alunos), destes dos alunos matriculados (68 alunos), destes 50,00%50,00% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 50,00%50,00% do sexo do sexo
feminino, feminino, 95,59%95,59% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 52,94%52,94% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 
27,94%27,94% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 19,11%  19,11% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 3,39% ; 3,39% tem rendimentotem rendimento
de até 1 salário mínimode até 1 salário mínimo, 25,42%, 25,42% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 55,93%55,93% tem o tem o
rendimento de 02 a 05 salários mínimos e rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 15,25%15,25% tem o rendimento acima de 05 salários tem o rendimento acima de 05 salários
mínimos;mínimos; 79,41% 79,41% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Secretariado (1° e 3° módulo) : Perfil dos Alunos do Curso de Secretariado (1° e 3° módulo) : Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos dos
alunos matriculados (49 alunos), destes alunos matriculados (49 alunos), destes 16,33%16,33% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 83,67%83,67% do sexo feminino, do sexo feminino,
91,84%91,84% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 61,22%61,22% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 28,57%28,57% tem tem
idade entre 22 a 30 anos,idade entre 22 a 30 anos, 10,20%  10,20% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 9,52% ; 9,52% tem rendimento de até 1tem rendimento de até 1
salário mínimosalário mínimo, 33,33%, 33,33% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 45,24%45,24% tem o rendimento tem o rendimento
de 02 a 05 salários mínimos e de 02 a 05 salários mínimos e 11,90%11,90% tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; 79,59% 79,59%
residem no Município de Sorocaba.residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Segurança do Trabalho (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Segurança do Trabalho (1° ao 3° módulos): ForamForam
pesquisados pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (96 alunos), destes  dos alunos matriculados (96 alunos), destes 49,88%49,88% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 
53,13%53,13% do sexo feminino,  do sexo feminino, 87,50%87,50% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 32,29%32,29% tem idade entre tem idade entre
15 e 21 anos, 15 e 21 anos, 33,33%33,33% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 34,38%  34,38% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos;;
1,28% 1,28% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 26,92%, 26,92% tem o rendimento de 01 a 02 salários tem o rendimento de 01 a 02 salários
mínimos, mínimos, 66,67%66,67% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 5,13%5,13% tem o rendimento acima tem o rendimento acima
de 05 salários mínimos;de 05 salários mínimos; 73,96% 73,96% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Classe Descentralizada na EE Prof. Joaquim Izidoro Marins Classe Descentralizada na EE Prof. Joaquim Izidoro Marins TÉCNICOSTÉCNICOS

Perfil dos Alunos do Curso de Administração noite (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Administração noite (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 
100%100% dos alunos matriculados (102 alunos), destes  dos alunos matriculados (102 alunos), destes 22,55%22,55% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 77,45%77,45% do do
sexo feminino, sexo feminino, 91,18%91,18% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 57,84%57,84% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 24,51%24,51% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 17,64%  17,64% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 3,26% ; 3,26% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 26,09%, 26,09% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
60,87%60,87% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 9,78%9,78% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 93,14% 93,14% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Logística – noite (1° ao 3° módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Logística – noite (1° ao 3° módulos): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100%
dos alunos matriculados (109 alunos), destes dos alunos matriculados (109 alunos), destes 52,29%52,29% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 47,71%47,71% do sexo do sexo
feminino, feminino, 97,25%97,25% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 29,35%29,35% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 
38,54%38,54% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 32,11%  32,11% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 8,16% ; 8,16% tem rendimentotem rendimento
de até 1 salário mínimode até 1 salário mínimo, 26,53%, 26,53% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 59,18%59,18% tem o tem o
rendimento de 02 a 05 salários mínimos e rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 6,12%6,12% tem o rendimento acima de 05 salários tem o rendimento acima de 05 salários
mínimos;mínimos; 99,08% 99,08% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Informática para Internet – noite (1° módulo): Perfil dos Alunos do Curso de Informática para Internet – noite (1° módulo): ForamForam
pesquisados pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (36 alunos),  dos alunos matriculados (36 alunos), 69,44%69,44% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 30,56%30,56%
do sexo feminino, do sexo feminino, 77,78%77,78% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 61,12%61,12% tem idade entre 15 e 21 tem idade entre 15 e 21
anos, anos, 25,00%25,00% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 13,89%  13,89% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 3,13% ; 3,13% temtem
rendimento de até 1 salário mínimorendimento de até 1 salário mínimo, 40,63%, 40,63% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 
46,88%46,88% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 9,38%9,38% tem o rendimento acima de 05 tem o rendimento acima de 05
salários mínimos;salários mínimos; 83,33% 83,33% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Perfil dos Alunos do Curso de Recursos Humanos – noite (2° e 3ª módulos): Perfil dos Alunos do Curso de Recursos Humanos – noite (2° e 3ª módulos): ForamForam
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pesquisados pesquisados 100%100% dos alunos matriculados (42 alunos), destes  dos alunos matriculados (42 alunos), destes 4,76%4,76% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 
95,24%95,24% do sexo feminino,  do sexo feminino, 90,48%90,48% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 38,10%38,10% tem idade entre tem idade entre
15 e 21 anos, 15 e 21 anos, 26,19%26,19% tem idade entre 22 a 30 anos, tem idade entre 22 a 30 anos, 35,71%  35,71% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos;;
5,26% 5,26% tem rendimento de até 1 salário mínimotem rendimento de até 1 salário mínimo, 31,58%, 31,58% tem o rendimento de 01 a 02 salários tem o rendimento de 01 a 02 salários
mínimos, mínimos, 60,53%60,53% tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e  tem o rendimento de 02 a 05 salários mínimos e 2,63%2,63% tem o rendimento acima tem o rendimento acima
de 05 salários mínimos;de 05 salários mínimos; 88,10% 88,10% residem no Município de Sorocaba. residem no Município de Sorocaba.

Classe Descentralizada em Araçoiaba da Serra - TÉCNICOClasse Descentralizada em Araçoiaba da Serra - TÉCNICO

Perfil dos Alunos do Curso de Logística noite (3° módulo): Perfil dos Alunos do Curso de Logística noite (3° módulo): Foram pesquisados Foram pesquisados 100%100% dos dos
alunos matriculados (23 alunos), destes alunos matriculados (23 alunos), destes 56,52%56,52% são do sexo masculino e  são do sexo masculino e 43,48%43,48% do sexo feminino; do sexo feminino;
95,65%95,65% alunos estudaram em Escolas Públicas;  alunos estudaram em Escolas Públicas; 60,87%60,87% tem idade entre 15 e 21 anos,  tem idade entre 15 e 21 anos, 21,74%21,74% tem tem
idade entre 22 a 30 anos,idade entre 22 a 30 anos, 17,40%  17,40% tem idade mais de 30 anostem idade mais de 30 anos; 11,12% ; 11,12% tem rendimento de até 1tem rendimento de até 1
salário mínimosalário mínimo, 33,33%, 33,33% tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos,  tem o rendimento de 01 a 02 salários mínimos, 55,56%55,56% tem o rendimento tem o rendimento
de 02 a 05 salários mínimos e de 02 a 05 salários mínimos e 0,00%0,00% tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; tem o rendimento acima de 05 salários mínimos; 100,00% 100,00%
residem no Município de Araçoiaba da Serra.residem no Município de Araçoiaba da Serra.

Fonte: NSA - entre os dias 01 a 04/06/2021Fonte: NSA - entre os dias 01 a 04/06/2021

Atos LegaisAtos Legais
  

PPG 2021-2025PPG 2021-2025

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTOATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATO DE CRIAÇÃO -ATO DE CRIAÇÃO -Lei nº 1860 – 30/12/1921 -Instalação09/06/1929Lei nº 1860 – 30/12/1921 -Instalação09/06/1929

Legislação:Legislação:

-Lei Federal 9394/96 alterado para cursos técnicos pela Lei Federal 11741/08-Lei Federal 9394/96 alterado para cursos técnicos pela Lei Federal 11741/08

-Decreto Federal 5154/04-Decreto Federal 5154/04

-Resolução CNE/CEB 03/98-Resolução CNE/CEB 03/98

-Resolução CNE/CEB 04/99-Resolução CNE/CEB 04/99

-Parecer CNE/CEB 16/99-Parecer CNE/CEB 16/99

-Parecer CEE 105/98-Parecer CEE 105/98

-Parecer CEE 168/98-Parecer CEE 168/98

-Indicação CEE 08/2000-Indicação CEE 08/2000

-Indicação CEE 09/2000-Indicação CEE 09/2000

Regimento Comum dasEscolas Técnicas do CEETEPS.Regimento Comum dasEscolas Técnicas do CEETEPS.

Portarias, Normas e Procedimentos editados pelo CEETEPS(Vide site:www.cps.sp.gov.br)Portarias, Normas e Procedimentos editados pelo CEETEPS(Vide site:www.cps.sp.gov.br)
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ENSINO MÉDIO (2ª E 3ª SÉRIES)ENSINO MÉDIO (2ª E 3ª SÉRIES)

- Parecer CEE 105/98 - DOE de 02/04/1998 - publicado no DOE de 02/04/1998 - S. I pág. 13- Parecer CEE 105/98 - DOE de 02/04/1998 - publicado no DOE de 02/04/1998 - S. I pág. 13

Fundamentação Legal: Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei Federal 11684/08. Resolução CNE/CEBFundamentação Legal: Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei Federal 11684/08. Resolução CNE/CEB
02/12 e Indicações CEE 09/00 e 77/0802/12 e Indicações CEE 09/00 e 77/08

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO (VENCE) – 3ª SÉRIEMÉDIO (VENCE) – 3ª SÉRIE

- Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 735, de 10-9-2015, publicada no DOE de 11-9-2015,- Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 735, de 10-9-2015, publicada no DOE de 11-9-2015,
Seção I, pág. 53.Seção I, pág. 53.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) 1ª E 2ª SÉRIESNOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) 1ª E 2ª SÉRIES

- Portaria do Coordenador de Ensino Médio e Técnico - 1828, de 17-1-2020, Publicada no Diário- Portaria do Coordenador de Ensino Médio e Técnico - 1828, de 17-1-2020, Publicada no Diário
Oficial de 18-1-2020 - Poder Executivo - Seção I - Página 92.Oficial de 18-1-2020 - Poder Executivo - Seção I - Página 92.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
PARCERIA COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC) 1ª E 2ª SÉRIESPARCERIA COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC) 1ª E 2ª SÉRIES

- PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO –- PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO –
1830, DE 17-1-2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18-1-2020 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I –1830, DE 17-1-2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18-1-2020 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I –
PÁGINA 92.PÁGINA 92.

- PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - 1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NO- PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - 1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 60-61 - RETIFICADA NODIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 60-61 - RETIFICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 18-2-2021 - SEÇÃO I - PÁGINA 43.DIÁRIO OFICIAL DE 18-2-2021 - SEÇÃO I - PÁGINA 43.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
PARCERIA COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC) – PEI 9 – 1ª SÉRIEPARCERIA COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC) – PEI 9 – 1ª SÉRIE

PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - 1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NOPORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - 1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 43.DIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 43.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS PARCERIA COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC) – 1ª SÉRIESISTEMAS PARCERIA COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC) – 1ª SÉRIE

PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - 1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NOPORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - 1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 60-61 - RETIFICADA NODIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 60-61 - RETIFICADA NO
DIÁRIO OFICIAL DE 18-2-2021 - SEÇÃO I - PÁGINA 43.DIÁRIO OFICIAL DE 18-2-2021 - SEÇÃO I - PÁGINA 43.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DEENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) A.M.S – 1ª E 2ª SÉRIESSISTEMAS NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC) A.M.S – 1ª E 2ª SÉRIES

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1574, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1574, de
7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOINTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

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

                           69 / 104                           69 / 104



 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S.I - pág. 53.S.I - pág. 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 760, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 760, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S.I - pág. 54.S.I - pág. 54.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA PARCERIAENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA PARCERIA
COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC)COM SEE – HÍBRIDO NOVOTEC (M-TEC)

PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO –PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA DO COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO –
1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I –1993, DE 29-1-2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 30-1-2021 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I –
PÁGINAS 60-61, RETIFICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18-2-2021 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I –PÁGINAS 60-61, RETIFICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18-2-2021 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I –
PÁGINA 43.PÁGINA 43.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOVOTECENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOVOTEC
INTEGRADO (M-TEC)INTEGRADO (M-TEC)

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

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOVOTECENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOVOTEC
INTEGRADO AMS (M-TEC)INTEGRADO AMS (M-TEC)

-Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1829, de-Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1829, de
17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página 92.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIOAO ENSINO MÉDIO

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 --Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 739, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015 -
S.I - pág. 53.S.I - pág. 53.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOSENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC)NOVOTEC INTEGRADO (M-TEC)

-PORTARIA CETEC- 1338, DE 17-11-2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18-11-2017 - PODER-PORTARIA CETEC- 1338, DE 17-11-2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 18-11-2017 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 42.EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 42.

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS: CURSOS TÉCNICOSHABILITAÇÕES PROFISSIONAIS: CURSOS TÉCNICOS

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

-Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1792, de-Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1792, de
16-9-2019, publicada no Diário Oficial de 17-9-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 37.16-9-2019, publicada no Diário Oficial de 17-9-2019 – Poder Executivo – Seção I – página 37.

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733 de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733 de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S. I, pag. 52/53.S. I, pag. 52/53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEMHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM
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-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1047 de 24-8-2016, publicada no DOE de 25-8-2016 --Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1047 de 24-8-2016, publicada no DOE de 25-8-2016 -
S. I, pág. 48.S. I, pág. 48.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM CONTABILIDADEHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733 de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733 de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S. I, pag. 52/53.S. I, pag. 52/53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1362, de 5-3-2018, publicada no DOE de 6-3-2018 –-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1362, de 5-3-2018, publicada no DOE de 6-3-2018 –
Poder Executivo – Seção I – página 77.Poder Executivo – Seção I – página 77.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORESHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 746, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 746, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S. I,pág. 53.S. I,pág. 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕESHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S. I,pág. 53.S. I,pág. 53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOSHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1570, de 27-11-2018, publicada no DOE de-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1570, de 27-11-2018, publicada no DOE de
28-11-2018, S. I,pág. 66.28-11-2018, S. I,pág. 66.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM FINANÇASHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM FINANÇAS

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/2015, S. I,pág. 52-53.11/09/2015, S. I,pág. 52-53.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNETHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

- PLANO DE CURSO APROVAFO PELA PORTARIA CETEC – 738, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO- PLANO DE CURSO APROVAFO PELA PORTARIA CETEC – 738, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DE 11-9-2015 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 53OFICIAL DE 11-9-2015 – PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I – PÁGINA 53

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICAHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA

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

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/9/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/9/2015,
S. I,pág. 52.S. I,pág. 52.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOSHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/9/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/9/2015,
S. I,pág. 52-53.S. I,pág. 52-53.

HABILITAÇÃOHABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SECRETARIADOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SECRETARIADO

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015,
S. I, pág. 54.S. I, pág. 54.
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1644, de 11-6-2019, publicada no DOE de 12-6-2019,-Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1644, de 11-6-2019, publicada no DOE de 12-6-2019,
S. I,pág. 45.S. I,pág. 45.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (EAD) –TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (EAD) –Credenciamento EaD, aprovaçãoCredenciamento EaD, aprovação  Plano de curso aprovadoPlano de curso aprovado
pelo Parecer CEE/GP n. 370/2016, p.16, publicado no DOE de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP n.pelo Parecer CEE/GP n. 370/2016, p.16, publicado no DOE de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP n.
395/2016, p.36, publicado no DOE de 10/12/2016395/2016, p.36, publicado no DOE de 10/12/2016

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Revitalização e adequação de novos espaçosRevitalização e adequação de novos espaços

para atendimento dos cursos depara atendimento dos cursos de
Desenvolvimento de Sistemas, InformáticaDesenvolvimento de Sistemas, Informática
para Internet, Edificações, Design depara Internet, Edificações, Design de
Interiores, Eventos e Agenciamento deInteriores, Eventos e Agenciamento de
Viagens para atendimento das atividadesViagens para atendimento das atividades
práticas e diferenciadas até o ano de 2025. práticas e diferenciadas até o ano de 2025. 

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição através de análise dos espaços existentes naatravés de análise dos espaços existentes na

Unidade, estruturar cronograma para revitalizaçãoUnidade, estruturar cronograma para revitalização
dessas áreas com adequações descritas em planodessas áreas com adequações descritas em plano
de cursos para uma futura utilização em aulasde cursos para uma futura utilização em aulas
práticas ou diferenciadas.práticas ou diferenciadas.

JustificativaJustificativa A Etec Fernando Prestes, em função doA Etec Fernando Prestes, em função do
crescimento na oferta de turmas e nas mudançascrescimento na oferta de turmas e nas mudanças
dos planos de cursos, tem como meta adequar edos planos de cursos, tem como meta adequar e
revitalizar esses ambientes, aproximando dasrevitalizar esses ambientes, aproximando das
propostas descritas para os componentes daspropostas descritas para os componentes das
atividades práticas e de atividades diferenciadas.atividades práticas e de atividades diferenciadas.
Projeto: Revitalizando Espaços da ETEC (projetoProjeto: Revitalizando Espaços da ETEC (projeto
inserido no site haecetec.cps.sp.gov.br)inserido no site haecetec.cps.sp.gov.br)

MetaMeta Melhoria em 10% do índice de aprovação dasMelhoria em 10% do índice de aprovação das
turmas do período noturno da Etec sede eturmas do período noturno da Etec sede e
suas Classes Descentralizadas, por meio dosuas Classes Descentralizadas, por meio do
incentivo de recursos pedagógicosincentivo de recursos pedagógicos
diferenciados nas aulas práticas dos cursosdiferenciados nas aulas práticas dos cursos
das turmas acompanhadas, no ano de 2021.das turmas acompanhadas, no ano de 2021.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Este projeto visa atender a orientação do CentroEste projeto visa atender a orientação do Centro

Paula Souza de melhoria em 10% do índice dePaula Souza de melhoria em 10% do índice de
aprovação das turmas do período noturno da Etecaprovação das turmas do período noturno da Etec
sede e suas Classes Descentralizadas, por meiosede e suas Classes Descentralizadas, por meio
do incentivo de recursos pedagógicosdo incentivo de recursos pedagógicos
diferenciados nas aulas práticas dos cursos dasdiferenciados nas aulas práticas dos cursos das
turmas acompanhadas, no ano de 2021. Portanto,turmas acompanhadas, no ano de 2021. Portanto,
dentre as atividades a serem desenvolvidasdentre as atividades a serem desenvolvidas
especificadas neste projeto, é possível ressaltar aespecificadas neste projeto, é possível ressaltar a
importância em dar continuidade ao trabalho deimportância em dar continuidade ao trabalho de
acompanhamento e análise das atividadesacompanhamento e análise das atividades
docentes, promover momentos de reflexão,docentes, promover momentos de reflexão,
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análise e planejamento de técnicas, práticas ouanálise e planejamento de técnicas, práticas ou
recursos pedagógicos diversificados que possamrecursos pedagógicos diversificados que possam
ser utilizados como meios facilitadores noser utilizados como meios facilitadores no
desenvolvimento das competências e habilidadesdesenvolvimento das competências e habilidades
discentes em aulas práticas dos cursosdiscentes em aulas práticas dos cursos
acompanhados. O acompanhamento das aulasacompanhados. O acompanhamento das aulas
práticas, principalmente no período remoto, serápráticas, principalmente no período remoto, será
priorizado pela Coordenação Pedagógica empriorizado pela Coordenação Pedagógica em
conjunto com o Coordenador de Curso econjunto com o Coordenador de Curso e
Orientação e Apoio Educacional, buscandoOrientação e Apoio Educacional, buscando
identificar e reduzir lacunas de aprendizagemidentificar e reduzir lacunas de aprendizagem
existentes e promover o desenvolvimento dasexistentes e promover o desenvolvimento das
competências e habilidades necessárias ecompetências e habilidades necessárias e
previstas nos POADs e Plano de Curso.previstas nos POADs e Plano de Curso.

JustificativaJustificativa Este projeto tem por finalidade promoverEste projeto tem por finalidade promover
capacitações, orientações e acompanhamento dascapacitações, orientações e acompanhamento das
práticas docentes, com foco nos recursospráticas docentes, com foco nos recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulaspedagógicos diferenciados utilizados nas aulas
práticas de 100% dos cursos modulares noturnos,práticas de 100% dos cursos modulares noturnos,
bem como incentivar a participação e discussãobem como incentivar a participação e discussão
de novos projetos pelos docentes da unidade,de novos projetos pelos docentes da unidade,
fomentar o uso de novas metodologias efomentar o uso de novas metodologias e
estratégias diversificadas de avaliação,estratégias diversificadas de avaliação,
promovendo sempre que possível a utilização dospromovendo sempre que possível a utilização dos
conhecimentos discentes na interação da teoriaconhecimentos discentes na interação da teoria
com a prática de atividades profissionais,com a prática de atividades profissionais,
estimulando desempenho técnico eestimulando desempenho técnico e
socioemocional dos alunos e a participação dossocioemocional dos alunos e a participação dos
mesmos em projetos, simpósios, congressos,mesmos em projetos, simpósios, congressos,
encontros e visitas inerentes a sua área deencontros e visitas inerentes a sua área de
habilitação. O desenvolvimento deste projeto,habilitação. O desenvolvimento deste projeto,
portanto, em conjunto com a equipe de gestãoportanto, em conjunto com a equipe de gestão
escolar, permitirá incentivar o desenvolvimentoescolar, permitirá incentivar o desenvolvimento
de recursos pedagógicos diferenciados a fim dede recursos pedagógicos diferenciados a fim de
promover o aprendizado de formapromover o aprendizado de forma
contextualizada, buscando flexibilizar as formascontextualizada, buscando flexibilizar as formas
de avaliação e promover a criação de umde avaliação e promover a criação de um
ambiente de ensino que contemple situações eambiente de ensino que contemple situações e
propostas profissionais, motivando o aluno a serpropostas profissionais, motivando o aluno a ser
participativo, criativo, ético e profissional nasparticipativo, criativo, ético e profissional nas
diversas ocasiões que lhe forem apresentadas,diversas ocasiões que lhe forem apresentadas,
tornando-os futuros profissionais aptos atornando-os futuros profissionais aptos a
enfrentar os desafios da profissão e, com ética,enfrentar os desafios da profissão e, com ética,
conhecimento e inovação saber trabalhar emconhecimento e inovação saber trabalhar em
equipe. Projetos: Coordenação Pedagógica daequipe. Projetos: Coordenação Pedagógica da
Etec Fernando Prestes 2021. Orientação e ApoioEtec Fernando Prestes 2021. Orientação e Apoio
Educacional da Etec Fernando Prestes 2021. VisiteEducacional da Etec Fernando Prestes 2021. Visite
/ Visitec 2021 (projetos inseridos no site:/ Visitec 2021 (projetos inseridos no site:
haecetec.cps.sp.gov.br)haecetec.cps.sp.gov.br)

MetaMeta Estudar propostas de cursos MTEC com novoEstudar propostas de cursos MTEC com novo
itinerário para troca dos cursos ofertados naitinerário para troca dos cursos ofertados na
Unidade de Ensino Técnico Integrado aoUnidade de Ensino Técnico Integrado ao
Ensino Médio para o ano de 2022.Ensino Médio para o ano de 2022.
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ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Meta elaborada para analisar propostas de cursosMeta elaborada para analisar propostas de cursos

pelo Centro Paula Souza para a modalidade MTecpelo Centro Paula Souza para a modalidade MTec
e seus Itinerários das áreas de conhecimento parae seus Itinerários das áreas de conhecimento para
implantação de turmas no ano de 2022.implantação de turmas no ano de 2022.

JustificativaJustificativa Com as mudanças sendo implantadas nos cursosCom as mudanças sendo implantadas nos cursos
do Centro Paula Souza, a Etec Fernando Prestesdo Centro Paula Souza, a Etec Fernando Prestes
estrutura um projeto para atender a metaestrutura um projeto para atender a meta
proposta, com a justificativa de trabalhar estudosproposta, com a justificativa de trabalhar estudos
junto com a comunidade e planejar de formajunto com a comunidade e planejar de forma
coerente as implantações de turmas para o anocoerente as implantações de turmas para o ano
de 2022 dentro das modalidades MTec. Projeto:de 2022 dentro das modalidades MTec. Projeto:
Estudos das propostas de cursos Mtec com novoEstudos das propostas de cursos Mtec com novo
itinerário para troca dos cursos ofertados naitinerário para troca dos cursos ofertados na
Unidade de Ensino, Integrado ao Ensino MédioUnidade de Ensino, Integrado ao Ensino Médio
para o ano de 2022. (projetos inseridos no site:para o ano de 2022. (projetos inseridos no site:
haecetec.cps.sp.gov.br)haecetec.cps.sp.gov.br)

MetaMeta Estabelecer parceria com empresas deEstabelecer parceria com empresas de
Sorocaba e região, visando garantir estágiosSorocaba e região, visando garantir estágios
para 30% dos alunos dos cursos técnicos.para 30% dos alunos dos cursos técnicos.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição No ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% deNo ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% de

alunos estagiando correspondendo a 131 alunos,ealunos estagiando correspondendo a 131 alunos,e
a busca de parcerias para garantir aa busca de parcerias para garantir a
empregabilidade dos alunos e a permanências eempregabilidade dos alunos e a permanências e
continuidades dos cursos. Complementar o ensinocontinuidades dos cursos. Complementar o ensino
ministrado ao aluno, proporcionando-lhe iniciaçãoministrado ao aluno, proporcionando-lhe iniciação
e integração no mercado de trabalho, mediantee integração no mercado de trabalho, mediante
treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-
científico-cultural e relacionamento profissional écientífico-cultural e relacionamento profissional é
a proposta da Etec Fernando Prestes e essaa proposta da Etec Fernando Prestes e essa
parceria da instituição com várias empresas,parceria da instituição com várias empresas,
favorece que os nossos alunos a chance defavorece que os nossos alunos a chance de
estarem mais próximos do primeiro emprego.estarem mais próximos do primeiro emprego.

JustificativaJustificativa O estágio é um procedimento didático-pedagógicoO estágio é um procedimento didático-pedagógico
que tem por objetivo complementar o ensinoque tem por objetivo complementar o ensino
ministrado ao aluno, proporcionando-lhe iniciaçãoministrado ao aluno, proporcionando-lhe iniciação
e integração no mercado de trabalho, mediantee integração no mercado de trabalho, mediante
treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-
científico-cultural e relacionamento profissional. Acientífico-cultural e relacionamento profissional. A
missão da escola é oferecer oportunidadesmissão da escola é oferecer oportunidades
profissionais aos alunos, sempre buscandoprofissionais aos alunos, sempre buscando
parcerias com empresas, instituiçõesparcerias com empresas, instituições
intermediárias e empresários – público exigente,intermediárias e empresários – público exigente,
que busca o melhor para ocupar uma posiçãoque busca o melhor para ocupar uma posição
profissional. A descrição do trabalho do ATA, giraprofissional. A descrição do trabalho do ATA, gira
em torno de busca de estágios e também deem torno de busca de estágios e também de
parcerias para a garantia do curso e também daparcerias para a garantia do curso e também da
empregabilidade que a cada dia aumenta mais.empregabilidade que a cada dia aumenta mais.
Projeto: Emprega Etec (projetos inseridos no site:Projeto: Emprega Etec (projetos inseridos no site:
haecetec.cps.sp.gov.br)haecetec.cps.sp.gov.br)
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MetaMeta Upgrade e ou atualização de 60% deUpgrade e ou atualização de 60% de
equipamentos e de softwares específicosequipamentos e de softwares específicos
para os laboratórios de informática até finalpara os laboratórios de informática até final
de 2023.de 2023.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Aumentar e acompanhar a atualização dosAumentar e acompanhar a atualização dos

softwares específicos de uso dos cursos,softwares específicos de uso dos cursos,
implementando-os para atualização do nossoimplementando-os para atualização do nosso
aluno ao mercado de trabalho e melhoria dosaluno ao mercado de trabalho e melhoria dos
recursos tecnológicos da unidade escolar numrecursos tecnológicos da unidade escolar num
total de 324 licenças, considerando que temostotal de 324 licenças, considerando que temos
180 computadores e há 18 licenças em cada um.180 computadores e há 18 licenças em cada um.
Através dessas estratégias aumentar em 10% oAtravés dessas estratégias aumentar em 10% o
número de licenças para uso de softwaresnúmero de licenças para uso de softwares
específicos dos cursos, para otimização dosespecíficos dos cursos, para otimização dos
recursos de informática nos laboratórios e salasrecursos de informática nos laboratórios e salas
ambientes e demais dependências da Etec queambientes e demais dependências da Etec que
utilizem tais recursos. Elaboração de pesquisa eutilizem tais recursos. Elaboração de pesquisa e
adequações dos ambientes, aplicando conceitosadequações dos ambientes, aplicando conceitos
do 5S nos laboratórios de informática da Unidade.do 5S nos laboratórios de informática da Unidade.

JustificativaJustificativa A meta continuará por 4 anos por ser umA meta continuará por 4 anos por ser um
propósito da Etec. O laboratório de informáticapropósito da Etec. O laboratório de informática
deve estar em constante manutenção edeve estar em constante manutenção e
atualização dos equipamentos. Novas versões deatualização dos equipamentos. Novas versões de
softwares surgem e os alunos necessitam dessesoftwares surgem e os alunos necessitam desse
aprimoramento para o desenvolvimento de suasaprimoramento para o desenvolvimento de suas
competências como por exemplo as ferramentascompetências como por exemplo as ferramentas
para processamento de textos, planilhas e criaçãopara processamento de textos, planilhas e criação
de slide, auto- CAD. Aplicação de orientações 5Sde slide, auto- CAD. Aplicação de orientações 5S
nos espaços físicos. Projeto: Reestruturação enos espaços físicos. Projeto: Reestruturação e
otimização dos recursos de informática nosotimização dos recursos de informática nos
laboratórios, salas ambientes e demaislaboratórios, salas ambientes e demais
dependências da Unidade. (projetos inseridos nodependências da Unidade. (projetos inseridos no
site: haecetec.cps.sp.gov.br)site: haecetec.cps.sp.gov.br)

MetaMeta Acompanhar em 100% a eficiência escolar,Acompanhar em 100% a eficiência escolar,
priorizando a qualidade de ensino até finalpriorizando a qualidade de ensino até final
de 2022.de 2022.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição O acompanhamento será realizado através deO acompanhamento será realizado através de

várias atividades que irão explorar a construçãovárias atividades que irão explorar a construção
do conhecimento de forma diversificada edo conhecimento de forma diversificada e
contextualizada com a realização de propostas decontextualizada com a realização de propostas de
ensino aprendizagem que visarão oensino aprendizagem que visarão o
desenvolvimento da criatividade, organização,desenvolvimento da criatividade, organização,
trabalho em equipe, senso crítico além detrabalho em equipe, senso crítico além de
habilidades e competências pessoais ehabilidades e competências pessoais e
profissionais para 100% do Ensino Médio, Médioprofissionais para 100% do Ensino Médio, Médio
Integrado e Modular.Integrado e Modular.

JustificativaJustificativa Constatamos que é necessário realizar umConstatamos que é necessário realizar um
trabalho em equipe de toda comunidade escolar,trabalho em equipe de toda comunidade escolar,
visando o objetivo maior que é a educação dovisando o objetivo maior que é a educação do
aluno, capaz de atuar numa sociedadealuno, capaz de atuar numa sociedade
transformadora. Quando priorizamos o aluno,transformadora. Quando priorizamos o aluno,
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garantimos um ambiente propício para o ensinogarantimos um ambiente propício para o ensino
de qualidade. Projetos: Capacitando Etec -de qualidade. Projetos: Capacitando Etec -
Professores, Administrativos e Alunos Visite /Professores, Administrativos e Alunos Visite /
Visitec 2021 Gincana 2021 (projetos inseridos noVisitec 2021 Gincana 2021 (projetos inseridos no
site: haecetec.cps.sp.gov.br)site: haecetec.cps.sp.gov.br)

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Concorrentes da Unidade EscolarConcorrentes da Unidade Escolar

AnáliseAnálise
CONCORRENTES DA UNIDADE ESCOLAR ETEC FERNANDOCONCORRENTES DA UNIDADE ESCOLAR ETEC FERNANDO
PRESTES Cada dia mais notamos surgirem novas instituições dePRESTES Cada dia mais notamos surgirem novas instituições de
ensino superior por toda região com cursos cada vez maisensino superior por toda região com cursos cada vez mais
acessíveis aos alunos de baixa renda o acesso ao ensino superioracessíveis aos alunos de baixa renda o acesso ao ensino superior
em faculdades particulares através dos programas do governoem faculdades particulares através dos programas do governo
federal como PROUNI - Programa Universidade para Todos, SISU -federal como PROUNI - Programa Universidade para Todos, SISU -
Sistema de Seleção Unificada e o FIES - Fundo de FinanciamentoSistema de Seleção Unificada e o FIES - Fundo de Financiamento
Estudantil, além da chegada de grandes redes de ensino superiorEstudantil, além da chegada de grandes redes de ensino superior
Estadual e Federal, como a Unesp, Univesp, Ufscar e Fatec, queEstadual e Federal, como a Unesp, Univesp, Ufscar e Fatec, que
por sua vez acabam competindo com o ensino técnico modularpor sua vez acabam competindo com o ensino técnico modular
das Etec’s de Sorocaba por também serem gratuitos. Temosdas Etec’s de Sorocaba por também serem gratuitos. Temos
também instituições de nível técnico que concorre diretamentetambém instituições de nível técnico que concorre diretamente
com os nossos cursos oferecidos como - IF - Instituto Federal,com os nossos cursos oferecidos como - IF - Instituto Federal,
SENAI, Senac, Escola Técnica Estadual Rubens de Faria e Souza, eSENAI, Senac, Escola Técnica Estadual Rubens de Faria e Souza, e
a Escola Técnica Armando Pannunzio. Essa concorrência de outrasa Escola Técnica Armando Pannunzio. Essa concorrência de outras
instituições afeta diretamente a Etec Fernando Prestes, seja orainstituições afeta diretamente a Etec Fernando Prestes, seja ora
na demanda ou na própria evasão escolar.na demanda ou na própria evasão escolar.

DenominaçãoDenominação WEBSAIWEBSAI
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AnáliseAnálise
ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES RESPONDIDAS PELOSANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES RESPONDIDAS PELOS
ALUNOS DA ETEC FERNANDO PRESTES – WEBSAI As analisesALUNOS DA ETEC FERNANDO PRESTES – WEBSAI As analises
foram realizadas nos indicadores de Insumo, Processo eforam realizadas nos indicadores de Insumo, Processo e
Resultado. Apesar dos indicadores Insumo de maneira geral, nãoResultado. Apesar dos indicadores Insumo de maneira geral, não
serem de responsabilidade direta de cada unidade eles foramserem de responsabilidade direta de cada unidade eles foram
incluídos na análise por se tratar de indicadores que representamincluídos na análise por se tratar de indicadores que representam
um importante recurso para que se tenha uma visão geral dasum importante recurso para que se tenha uma visão geral das
condições de toda as Unidades do Centro Paula Souza e decondições de toda as Unidades do Centro Paula Souza e de
eventuais demandas de cada uma delas. Já os indicadoreseventuais demandas de cada uma delas. Já os indicadores
Processo e Resultado estão ligados diretamente com a escola eProcesso e Resultado estão ligados diretamente com a escola e
que depende somente dela para alcançar melhorias em seusque depende somente dela para alcançar melhorias em seus
resultados.resultados.

DenominaçãoDenominação Demanda VestibulinhoDemanda Vestibulinho
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AnáliseAnálise
DEMANDA DO VESTIBULINHO Tendo como indicadores os 02DEMANDA DO VESTIBULINHO Tendo como indicadores os 02
últimos processos de vestibulinho sendo (2º semestre 2020 e 1ºúltimos processos de vestibulinho sendo (2º semestre 2020 e 1º
semestre 2021), é possível observar a demanda dos cursossemestre 2021), é possível observar a demanda dos cursos
ofertados pela unidade. Através dessa análise, percebemos queofertados pela unidade. Através dessa análise, percebemos que
alguns cursos se mantêm em destaque, são eles: Administração,alguns cursos se mantêm em destaque, são eles: Administração,
Designer de Interiores, Desenvolvimento de Sistemas eDesigner de Interiores, Desenvolvimento de Sistemas e
Segurança do Trabalho. São cursos tradicionais ofertados emSegurança do Trabalho. São cursos tradicionais ofertados em
nossa Etec e mesmo assim, vêm mantendo o nível de qualidade onossa Etec e mesmo assim, vêm mantendo o nível de qualidade o
que justifica sua demanda. Percebemos também que o curso deque justifica sua demanda. Percebemos também que o curso de
Logística, teve procura notável no 1ºsemestre de 2021.Logística, teve procura notável no 1ºsemestre de 2021.
Entretanto, se faz necessário algumas ações a fim de promoverEntretanto, se faz necessário algumas ações a fim de promover
positivamente e aumentar a demanda dos cursos de:positivamente e aumentar a demanda dos cursos de:
Agenciamento de Viagens, Contabilidade (tarde), Eventos eAgenciamento de Viagens, Contabilidade (tarde), Eventos e
Secretariado. Observa-se que para os cursos na modalidadeSecretariado. Observa-se que para os cursos na modalidade
NOVOTEC (Logística e Recursos Humanos), a procura ainda nãoNOVOTEC (Logística e Recursos Humanos), a procura ainda não
foi satisfatória, podemos associar esses números ao fato defoi satisfatória, podemos associar esses números ao fato de
serem cursos novos, ofertados nesse formato. Nas classesserem cursos novos, ofertados nesse formato. Nas classes
descentralizadas, temos uma demanda significativa, podemosdescentralizadas, temos uma demanda significativa, podemos
destacar o curso de Administração, que se mantém com demandadestacar o curso de Administração, que se mantém com demanda
acima da média e vale ressaltar que no 1º semestre de 2021 oacima da média e vale ressaltar que no 1º semestre de 2021 o
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curso de Logística, teve um aumento relevante em sua demanda.curso de Logística, teve um aumento relevante em sua demanda.
Fonte: Demanda por curso | Vestibulinho EtecFonte: Demanda por curso | Vestibulinho Etec

DenominaçãoDenominação Características sociodemográficasCaracterísticas sociodemográficas

AnáliseAnálise
Características sociodemográficas da região de SorocabaCaracterísticas sociodemográficas da região de Sorocaba
Sorocaba é um município brasileiro no interior do estado de SãoSorocaba é um município brasileiro no interior do estado de São
Paulo. É a quarta mais populosa do interior paulista (precedidaPaulo. É a quarta mais populosa do interior paulista (precedida
por Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto) e a maispor Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto) e a mais
populosa da região sudeste paulista com uma população depopulosa da região sudeste paulista com uma população de
687.357 habitantes, estimada pelo IBGE para 2020, sendo uma687.357 habitantes, estimada pelo IBGE para 2020, sendo uma
capital regional. Composta por 27 municípios, a Regiãocapital regional. Composta por 27 municípios, a Região
Administrativa de Sorocaba possui economia altamenteAdministrativa de Sorocaba possui economia altamente
diversificada. O destaque fica por conta de um dos centros maisdiversificada. O destaque fica por conta de um dos centros mais
importantes do Estado de fabricação de implementos deimportantes do Estado de fabricação de implementos de
telecomunicações. Além do setor eletroeletrônico, o de alimentos,telecomunicações. Além do setor eletroeletrônico, o de alimentos,
de máquinas e equipamentos, de metal mecânico e de metalurgiade máquinas e equipamentos, de metal mecânico e de metalurgia
também compõem a linha de frente produtiva local, sobretudotambém compõem a linha de frente produtiva local, sobretudo
pelo número de empregos gerados. Já entre os setores de maiorpelo número de empregos gerados. Já entre os setores de maior
dinamismo estão o farmacêutico e o de couros e calçados. Adinamismo estão o farmacêutico e o de couros e calçados. A
indústria automobilística também está ampliando sua importânciaindústria automobilística também está ampliando sua importância
na economia regional juntamente com a de material dena economia regional juntamente com a de material de
transportes e química. Também merecem menção ostransportes e química. Também merecem menção os
aglomerados produtivos de vestuário e confecções; máquinas eaglomerados produtivos de vestuário e confecções; máquinas e
equipamentos; informática, eletrônicos e ópticos.equipamentos; informática, eletrônicos e ópticos.
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DenominaçãoDenominação Dados discentes: frequência, aprovação eDados discentes: frequência, aprovação e
retenção.retenção.

AnáliseAnálise
No ano de 2020, devido a pandemia de COVID-19, as aulasNo ano de 2020, devido a pandemia de COVID-19, as aulas
presenciais deram lugar a uma forma remota de trabalho, dadaspresenciais deram lugar a uma forma remota de trabalho, dadas
as circunstancias do avanço da doença e a necessidade deas circunstancias do avanço da doença e a necessidade de
estratégias de controle implantadas pelo Plano São Paulo eestratégias de controle implantadas pelo Plano São Paulo e
atendidas pelo Centro Paula Souza. No projeto da Coordenaçãoatendidas pelo Centro Paula Souza. No projeto da Coordenação
Pedagógica, as seguintes turmas do período noturno foramPedagógica, as seguintes turmas do período noturno foram
priorizadas para acompanhamento no 1º e 2º semestres 2020: •priorizadas para acompanhamento no 1º e 2º semestres 2020: •
1º módulo de Administração • 2º módulo de Administração • 3º1º módulo de Administração • 2º módulo de Administração • 3º
módulo de Administração • 2º módulo de Contabilidade • 1ºmódulo de Administração • 2º módulo de Contabilidade • 1º
módulo de Desenvolvimento de Sistemas • 2º módulo demódulo de Desenvolvimento de Sistemas • 2º módulo de
Desenvolvimento de Sistemas • 2º módulo de Design deDesenvolvimento de Sistemas • 2º módulo de Design de
Interiores • 3º módulo de Edificações • 1º módulo de Eventos • 2ºInteriores • 3º módulo de Edificações • 1º módulo de Eventos • 2º
módulo de Secretariado • 1º módulo de Segurança do Trabalho •módulo de Secretariado • 1º módulo de Segurança do Trabalho •
2º módulo de Segurança do Trabalho • 3º módulo de Segurança2º módulo de Segurança do Trabalho • 3º módulo de Segurança
do Trabalho INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS DE CLASSE Data dedo Trabalho INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS DE CLASSE Data de
referência do conselho: 21/12/2020 4º BIMESTRE - 2º TRIMESTREreferência do conselho: 21/12/2020 4º BIMESTRE - 2º TRIMESTRE
(dados gerados no NSA) Técnico em Administração - noite 1º(dados gerados no NSA) Técnico em Administração - noite 1º
módulo – B (1ºTAN) Total de alunos retidos: 04 Total de alunosmódulo – B (1ºTAN) Total de alunos retidos: 04 Total de alunos
aprovados: 32 % aprovados: 80% 2º módulo – B (2ºTAN) Total deaprovados: 32 % aprovados: 80% 2º módulo – B (2ºTAN) Total de
alunos retidos: 04 Total de alunos aprovados: 16 % aprovados:alunos retidos: 04 Total de alunos aprovados: 16 % aprovados:
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48,48% Resultado esperado (com melhoria de 5%) no índice de48,48% Resultado esperado (com melhoria de 5%) no índice de
aprovados: 88,8% 3º módulo – B (3ºTAN) Total de alunos retidos:aprovados: 88,8% 3º módulo – B (3ºTAN) Total de alunos retidos:
08 Total de alunos aprovados: 19 % aprovados: 51,35% Técnico08 Total de alunos aprovados: 19 % aprovados: 51,35% Técnico
em Contabilidade - noite 2º módulo – B (2ºTCN) Total de alunosem Contabilidade - noite 2º módulo – B (2ºTCN) Total de alunos
retidos: 07 Total de alunos aprovados: 20 % aprovados: 47,62%retidos: 07 Total de alunos aprovados: 20 % aprovados: 47,62%
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - noite 1º módulo – ATécnico em Desenvolvimento de Sistemas - noite 1º módulo – A
(1ºTDSN) Total de alunos retidos: 05 Total de alunos aprovados:(1ºTDSN) Total de alunos retidos: 05 Total de alunos aprovados:
28 % aprovados: 68,29% 2º módulo – A (2ºTDSN) Total de alunos28 % aprovados: 68,29% 2º módulo – A (2ºTDSN) Total de alunos
retidos: 05 Total de alunos aprovados: 17 % aprovados: 53,13%retidos: 05 Total de alunos aprovados: 17 % aprovados: 53,13%
Técnico em Design de Interiores - noite 2º módulo – A (2ºTDIN)Técnico em Design de Interiores - noite 2º módulo – A (2ºTDIN)
Total de alunos retidos: 02 Total de alunos aprovados: 21 %Total de alunos retidos: 02 Total de alunos aprovados: 21 %
aprovados: 63,64% Técnico em Edificações - noite 3º módulo – Baprovados: 63,64% Técnico em Edificações - noite 3º módulo – B
(3ºTEN) Total de alunos retidos: 06 Total de alunos aprovados: 27(3ºTEN) Total de alunos retidos: 06 Total de alunos aprovados: 27
% aprovados: 81,82% Técnico em Eventos - noite 1º módulo – A% aprovados: 81,82% Técnico em Eventos - noite 1º módulo – A
(1ºTEVN) Total de alunos retidos: 07 Total de alunos aprovados:(1ºTEVN) Total de alunos retidos: 07 Total de alunos aprovados:
22 % aprovados: 62,86% Técnico em Secretariado - noite 2º22 % aprovados: 62,86% Técnico em Secretariado - noite 2º
módulo – A (2ºTSN) Total de alunos retidos: 01 Total de alunosmódulo – A (2ºTSN) Total de alunos retidos: 01 Total de alunos
aprovados: 18 % aprovados: 69,23% Técnico em Segurança doaprovados: 18 % aprovados: 69,23% Técnico em Segurança do
Trabalho - noite 1º módulo – A (1ºTSTN) Total de alunos retidos:Trabalho - noite 1º módulo – A (1ºTSTN) Total de alunos retidos:
13 Total de alunos aprovados: 26 % aprovados: 65% 2º módulo –13 Total de alunos aprovados: 26 % aprovados: 65% 2º módulo –
A (2ºTSTN) Total de alunos retidos: 08 Total de alunos aprovados:A (2ºTSTN) Total de alunos retidos: 08 Total de alunos aprovados:
20 % aprovados: 48,78%% 3º módulo – A (3ºTSTN) Total de20 % aprovados: 48,78%% 3º módulo – A (3ºTSTN) Total de
alunos retidos: 07 Total de alunos aprovados: 21 % aprovados:alunos retidos: 07 Total de alunos aprovados: 21 % aprovados:
72,41% Na análise dos resultados obtidos e apresentados acima,72,41% Na análise dos resultados obtidos e apresentados acima,
podemos observar que a Etec Fernando Prestes, não atendeu apodemos observar que a Etec Fernando Prestes, não atendeu a
meta relacionada a melhoria em 5% do índice de alunosmeta relacionada a melhoria em 5% do índice de alunos
aprovados nos cursos técnicos noturnos priorizados paraaprovados nos cursos técnicos noturnos priorizados para
acompanhamento pela Coordenação Pedagógica. Porém, tratando-acompanhamento pela Coordenação Pedagógica. Porém, tratando-
se de um ano atípico, de afastamento social devido a Pandemiase de um ano atípico, de afastamento social devido a Pandemia
de COVID-19, a Coordenação Pedagógica em conjunto com ade COVID-19, a Coordenação Pedagógica em conjunto com a
comunidade escolar, se empenhou em manter o atendimento aocomunidade escolar, se empenhou em manter o atendimento ao
aluno, professores e o cumprimento das atividades didáticas-aluno, professores e o cumprimento das atividades didáticas-
pedagógicas. Mesmo que os resultados não tenham sidopedagógicas. Mesmo que os resultados não tenham sido
alcançados, os ganhos no desempenho relacionados asalcançados, os ganhos no desempenho relacionados as
competências socioemocionais foram plenamente alcançadas,competências socioemocionais foram plenamente alcançadas,
visto que houve um processo empatia determinante para ovisto que houve um processo empatia determinante para o
desenvolvimento da motivação, conscientização e apropriação dedesenvolvimento da motivação, conscientização e apropriação de
saberes do aluno em relação a situação inusitada. O processo desaberes do aluno em relação a situação inusitada. O processo de
ensino-aprendizagem, que por motivos de força maior teve que seensino-aprendizagem, que por motivos de força maior teve que se
adaptar as circunstâncias da Pandemia de Covid-19 e precisouadaptar as circunstâncias da Pandemia de Covid-19 e precisou
migrar do processo de aulas presenciais para aulas remotas, nummigrar do processo de aulas presenciais para aulas remotas, num
curto espaço de tempo. Tanto os alunos como a equipecurto espaço de tempo. Tanto os alunos como a equipe
administrativa e pedagógica da Etec tiveram que se organizar aadministrativa e pedagógica da Etec tiveram que se organizar a
este novo modo de trabalho para dar continuidade as atividadeseste novo modo de trabalho para dar continuidade as atividades
escolares, com o objetivo de preparar o aluno na sua formaçãoescolares, com o objetivo de preparar o aluno na sua formação
profissional, mas também para os desafios profissionais doprofissional, mas também para os desafios profissionais do
cotidiano, na superação de dificuldades e nas diversidades docotidiano, na superação de dificuldades e nas diversidades do
mundo dos negócios.mundo dos negócios.

DenominaçãoDenominação EmpregabilidadeEmpregabilidade
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AnáliseAnálise
Empregabilidade Em 2019 Sorocaba conseguiu apresentar umEmpregabilidade Em 2019 Sorocaba conseguiu apresentar um
saldo positivo quanto as novas admissões, mas não é um cenáriosaldo positivo quanto as novas admissões, mas não é um cenário
muito animador considerando as atuais circunstâncias do Paísmuito animador considerando as atuais circunstâncias do País
com a chegada da pandemia do primeiro trimestre de 2020. Ocom a chegada da pandemia do primeiro trimestre de 2020. O
Ministério da Economia em nota oficial não divulgou ainda osMinistério da Economia em nota oficial não divulgou ainda os
dados de 2020, mas olhando o quadro abaixo, com asdados de 2020, mas olhando o quadro abaixo, com as
considerações de 2019, Sorocaba conseguiu apresentar variaçãoconsiderações de 2019, Sorocaba conseguiu apresentar variação
positiva na contratação de 0,91%. Contudo passamos por maispositiva na contratação de 0,91%. Contudo passamos por mais
uma crise nesse momento, a pandemia paralisou algumasuma crise nesse momento, a pandemia paralisou algumas
empresas, tivemos o fechamento de empresas de renome queempresas, tivemos o fechamento de empresas de renome que
inclusive eram ligadas no oferecimento de estágios e aprendizesinclusive eram ligadas no oferecimento de estágios e aprendizes
na Etec e contamos que isto poderá vir afetar os números dena Etec e contamos que isto poderá vir afetar os números de
2020. O mercado de trabalho para os técnicos é amplo, toda2020. O mercado de trabalho para os técnicos é amplo, toda
empresa tem demanda por profissionais com formação técnicaempresa tem demanda por profissionais com formação técnica
nas diversas áreas da sua estrutura, as áreas mais procuradasnas diversas áreas da sua estrutura, as áreas mais procuradas
são: Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Logística,são: Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Logística,
Informática, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho,Informática, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho,
Secretariado, Eventos etc. Essa demanda diversificada é devidoSecretariado, Eventos etc. Essa demanda diversificada é devido
ao currículo dos cursos que promove uma capacitação completaao currículo dos cursos que promove uma capacitação completa
das áreas técnicas. Sorocaba e região conta com um parquedas áreas técnicas. Sorocaba e região conta com um parque
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industrial bastante diversificado e com empresas de grandeindustrial bastante diversificado e com empresas de grande
destaque no cenário nacional e internacional. Entre os 23 maioresdestaque no cenário nacional e internacional. Entre os 23 maiores
grupos internacionais instalados no Brasil quase 10 já dirigem osgrupos internacionais instalados no Brasil quase 10 já dirigem os
negócios no país a partir do parque industrial de Sorocaba.negócios no país a partir do parque industrial de Sorocaba.
Empresas japonesas, alemãs, norte-americanas, italianas,Empresas japonesas, alemãs, norte-americanas, italianas,
escandinavas e agora chinesas, entre outras, escolheram aescandinavas e agora chinesas, entre outras, escolheram a
cidade. Investimento das indústrias - Menos empresas investiramcidade. Investimento das indústrias - Menos empresas investiram
em 2020 e a frustração de planos de investimento foi alta. 69%em 2020 e a frustração de planos de investimento foi alta. 69%
das grandes empresas investiram em 2020. A proporção é 5das grandes empresas investiram em 2020. A proporção é 5
pontos percentuais inferior à registrada em 2019 e é a segundapontos percentuais inferior à registrada em 2019 e é a segunda
menor da série histórica: supera apenas o percentual de 2016,menor da série histórica: supera apenas o percentual de 2016,
67%. Não só uma proporção menor de empresas investiu em67%. Não só uma proporção menor de empresas investiu em
2020, o grau de frustração com os planos de investimento2020, o grau de frustração com os planos de investimento
também foi grande. Mais da metade (53%) das grandes empresastambém foi grande. Mais da metade (53%) das grandes empresas
que tinham planos de investimento para 2020 realizou apenasque tinham planos de investimento para 2020 realizou apenas
parcialmente seus planos de investimento, adiou ou cancelou osparcialmente seus planos de investimento, adiou ou cancelou os
investimentos. Em 2019, apenas 36% das grandes empresas cominvestimentos. Em 2019, apenas 36% das grandes empresas com
planos de investimento haviam realizado parcialmente, adiado ouplanos de investimento haviam realizado parcialmente, adiado ou
cancelado seus planos de investimento. Mais de três quartoscancelado seus planos de investimento. Mais de três quartos
(76%) das grandes empresas que investiram em 2020 adquiriram(76%) das grandes empresas que investiram em 2020 adquiriram
máquinas ou equipamentos; desses, 23% compraram máquinasmáquinas ou equipamentos; desses, 23% compraram máquinas
usadas. Pouco mais de dois terços, 68%, realizaram manutençãousadas. Pouco mais de dois terços, 68%, realizaram manutenção
ou atualização de máquinas em 2020. Já 33% investiram emou atualização de máquinas em 2020. Já 33% investiram em
pesquisa e desenvolvimento, 30% na capacitação de pessoal epesquisa e desenvolvimento, 30% na capacitação de pessoal e
24% na melhoria da gestão do negócio. Os percentuais são24% na melhoria da gestão do negócio. Os percentuais são
próximos aos observados em 2019. Expectativa de maispróximos aos observados em 2019. Expectativa de mais
investimento em 2021 - O percentual de grandes empresas queinvestimento em 2021 - O percentual de grandes empresas que
pretendem investir em 2021 é próximo ao observado nos trêspretendem investir em 2021 é próximo ao observado nos três
anos anteriores. 82% das grandes empresas pretendem investiranos anteriores. 82% das grandes empresas pretendem investir
em 2021, percentual 2 pontos percentuais inferior que a intençãoem 2021, percentual 2 pontos percentuais inferior que a intenção
para 2020 e pouco maior que a intenção para 2018 e 2019, comopara 2020 e pouco maior que a intenção para 2018 e 2019, como
pode ser observado no gráfico 7. O percentual de intenção depode ser observado no gráfico 7. O percentual de intenção de
investimento para 2021 é 13 pontos percentuais superior aoinvestimento para 2021 é 13 pontos percentuais superior ao
percentual de empresas que efetivamente investiu em 2020 (82%percentual de empresas que efetivamente investiu em 2020 (82%
ante 69%). As empresas se dividiram ao apontar os motivos paraante 69%). As empresas se dividiram ao apontar os motivos para
a empresa não pretender investir em 2021. 35% das grandesa empresa não pretender investir em 2021. 35% das grandes
empresas que não vão investir em 2021 afirmaram que nãoempresas que não vão investir em 2021 afirmaram que não
investirão, pois não há necessidade para tal. As demaisinvestirão, pois não há necessidade para tal. As demais
identificaram que há a necessidade de investir, mas 33% não vãoidentificaram que há a necessidade de investir, mas 33% não vão
investir porque optaram por não o fazer em 2020 e outras 33%investir porque optaram por não o fazer em 2020 e outras 33%
não vão investir porque não conseguem investir.não vão investir porque não conseguem investir.

DenominaçãoDenominação SARESPSARESP
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AnáliseAnálise
Saresp 2019, teve um resultado importante para a nossa Unidade,Saresp 2019, teve um resultado importante para a nossa Unidade,
95 % dos alunos participaram dessa avaliação. Em Língua95 % dos alunos participaram dessa avaliação. Em Língua
Portuguesa a Etec ficou acima do CPS. Durante o ano de 2020 nãoPortuguesa a Etec ficou acima do CPS. Durante o ano de 2020 não
foi realizada., em função da situação de pandemia Covid-19.foi realizada., em função da situação de pandemia Covid-19.

DenominaçãoDenominação Empresas da Região de SorocabaEmpresas da Região de Sorocaba
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AnáliseAnálise
Empresas da Região de Sorocaba A cidade é um importante poloEmpresas da Região de Sorocaba A cidade é um importante polo
industrial do estado de São Paulo e do Brasil, sendo que suaindustrial do estado de São Paulo e do Brasil, sendo que sua
produção industrial chega a mais de 120 países, atingindo um PIBprodução industrial chega a mais de 120 países, atingindo um PIB
acima dos R$ 32 bilhões, o décimo nono maior do país, a frenteacima dos R$ 32 bilhões, o décimo nono maior do país, a frente
de capitais como São Luís, Belém, Vitória, Natal e Florianópolis. Asde capitais como São Luís, Belém, Vitória, Natal e Florianópolis. As
principais bases de sua economia são os setores de indústria,principais bases de sua economia são os setores de indústria,
comércio e serviços, com mais 22 mil empresas instaladas, sendocomércio e serviços, com mais 22 mil empresas instaladas, sendo
mais de duas mil delas indústrias. Sorocaba é uma das poucasmais de duas mil delas indústrias. Sorocaba é uma das poucas
cidades brasileiras que conta com um Porto Seco, muito útil paracidades brasileiras que conta com um Porto Seco, muito útil para
as indústrias e comércios locais que precisam exportar ouas indústrias e comércios locais que precisam exportar ou
importar produtos. Aurora EADI é um provedor de soluçõesimportar produtos. Aurora EADI é um provedor de soluções
logísticas integradas em quatro setores: • Armazém Alfandegadologísticas integradas em quatro setores: • Armazém Alfandegado
• Alfandegado com Anuência da Anvisa • Armazém Geral •• Alfandegado com Anuência da Anvisa • Armazém Geral •
Transportes Uma empresa dotada de grandes e avançadasTransportes Uma empresa dotada de grandes e avançadas
estruturas, logística e tecnologia, localizada em Sorocaba. Aestruturas, logística e tecnologia, localizada em Sorocaba. A
Aurora EADI está em operação desde 2000 e faz parte de umaAurora EADI está em operação desde 2000 e faz parte de uma
grande corporação empresarial especializada em transporte,grande corporação empresarial especializada em transporte,
terminais de cargas e condomínios industriais. INOVAÇÃO PARQUEterminais de cargas e condomínios industriais. INOVAÇÃO PARQUE
TECNOLÓGICO - O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é umTECNOLÓGICO - O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é um
ambiente criado para atrair e acomodar empresas intensivas emambiente criado para atrair e acomodar empresas intensivas em

                           85 / 104                           85 / 104



 

tecnologia, instituições de ensino e pesquisa, assim comotecnologia, instituições de ensino e pesquisa, assim como
empresas de consultoria ou organizações, públicas e/ou privadas,empresas de consultoria ou organizações, públicas e/ou privadas,
que possam oferecer serviços de apoio técnico e de mercado.que possam oferecer serviços de apoio técnico e de mercado.
Desta forma, o PTS facilitará, às partes interessadas, o acesso aoDesta forma, o PTS facilitará, às partes interessadas, o acesso ao
conhecimento bem como ao mercado, pela aproximação comconhecimento bem como ao mercado, pela aproximação com
possíveis desenvolvimentos e inovação tecnológica assim comopossíveis desenvolvimentos e inovação tecnológica assim como
oportunidades comerciais, em nível nacional e internacional. Comoportunidades comerciais, em nível nacional e internacional. Com
1 milhão de m² ao todo, o Parque Tecnológico de Sorocaba se1 milhão de m² ao todo, o Parque Tecnológico de Sorocaba se
diferencia dos demais, por não abrigar o setor produtivo dasdiferencia dos demais, por não abrigar o setor produtivo das
empresas, mais sim seus laboratórios de Pesquisa eempresas, mais sim seus laboratórios de Pesquisa e
desenvolvimento (P&D). Diferente da maioria dosdesenvolvimento (P&D). Diferente da maioria dos
empreendimentos do gênero, ele reúne em um mesmo ambienteempreendimentos do gênero, ele reúne em um mesmo ambiente
10 universidades distintas, além de escritórios de entidades10 universidades distintas, além de escritórios de entidades
certificadoras e registro de marcas e patentes. Foi investidocertificadoras e registro de marcas e patentes. Foi investido
aproximadamente R$ 70 milhões nessa primeira fase, incluindoaproximadamente R$ 70 milhões nessa primeira fase, incluindo
recursos da Prefeitura e do Governo do Estado. Em dezembro derecursos da Prefeitura e do Governo do Estado. Em dezembro de
2013 o Parque Tecnológico de Sorocaba ganhou a primeira2013 o Parque Tecnológico de Sorocaba ganhou a primeira
unidade do Poupatempo da Inovação. O espaço está à disposiçãounidade do Poupatempo da Inovação. O espaço está à disposição
de empresas e empreendedores interessados em agilizar o seude empresas e empreendedores interessados em agilizar o seu
processo de inovação. No local são prestados serviços deprocesso de inovação. No local são prestados serviços de
orientação para elaboração de projetos, propriedade intelectual,orientação para elaboração de projetos, propriedade intelectual,
desenvolvimento de produtos, apoio jurídico, captação dedesenvolvimento de produtos, apoio jurídico, captação de
recursos e empreendedorismo. Iniciativa inédita no país pretenderecursos e empreendedorismo. Iniciativa inédita no país pretende
alavancar o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I),alavancar o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I),
influenciando na geração de empregos e no aumento do Produtoinfluenciando na geração de empregos e no aumento do Produto
Interno Bruto (PIB) de Sorocaba.Interno Bruto (PIB) de Sorocaba.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Liderança participativaLiderança participativa
DescriçãoDescrição
A coordenação incentiva os colaboradores e educandos queA coordenação incentiva os colaboradores e educandos que
participem dos processos educacionais, com direcionando departicipem dos processos educacionais, com direcionando de
propostas ofertadas dentro do curso.propostas ofertadas dentro do curso.

DenominaçãoDenominação Comprometimento discenteComprometimento discente
DescriçãoDescrição
Os resultados obtidos nos últimos exames de indicadores deOs resultados obtidos nos últimos exames de indicadores de
qualidade de ensino, tais como SARESP e ENEM, representam oqualidade de ensino, tais como SARESP e ENEM, representam o
interesse, compromisso e instrução dos alunos.interesse, compromisso e instrução dos alunos.

DenominaçãoDenominação Baixo índice de absenteísmo entreBaixo índice de absenteísmo entre
funcionários e docentesfuncionários e docentes

DescriçãoDescrição
o índice de absenteísmo dos professores da Etec não ultrapassa ao índice de absenteísmo dos professores da Etec não ultrapassa a
margem de 5,65%, considerados a carga horária dos cursosmargem de 5,65%, considerados a carga horária dos cursos
oferecidos e carga horária atribuída aos professores e número deoferecidos e carga horária atribuída aos professores e número de
faltas ocasionadas. Entre os funcionários, esse índice fica emfaltas ocasionadas. Entre os funcionários, esse índice fica em
torno de 4,13%. Considerando a dimensão da Etec, a quantidadetorno de 4,13%. Considerando a dimensão da Etec, a quantidade
de cursos oferecidos e serviços administrativos executados, nossade cursos oferecidos e serviços administrativos executados, nossa
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margem é considerada excelente mediante os resultadosmargem é considerada excelente mediante os resultados
apresentados.apresentados.

DenominaçãoDenominação Merenda de qualidade - ClasseMerenda de qualidade - Classe
descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A merenda oferecida pela Unidade (janta) segue os critériosA merenda oferecida pela Unidade (janta) segue os critérios
necessários para garantir uma alimentação balanceada e nutritivanecessários para garantir uma alimentação balanceada e nutritiva
para nossos alunos.para nossos alunos.

DenominaçãoDenominação Relacionamento interno - ClasseRelacionamento interno - Classe
descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
Estes itens apontados espelham-se nos descritos e praticadosEstes itens apontados espelham-se nos descritos e praticados
pela etec sede, com ressalta para a cumplicidade dos docentespela etec sede, com ressalta para a cumplicidade dos docentes
com os seus pares.com os seus pares.

DenominaçãoDenominação Laboratórios de informática - ClasseLaboratórios de informática - Classe
descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A unidade descentralizada conta com 2 laboratórios deA unidade descentralizada conta com 2 laboratórios de
informática oferecidos pelo CPS mais 1 laboratório disponibilizadoinformática oferecidos pelo CPS mais 1 laboratório disponibilizado
pelo estado. Ainda oferece 1 sala de vídeo, estilo cinema e maispelo estado. Ainda oferece 1 sala de vídeo, estilo cinema e mais
uma sala com datashow, mesas e cadeiras para estudos.uma sala com datashow, mesas e cadeiras para estudos.

DenominaçãoDenominação Infraestrutura tecnológicaInfraestrutura tecnológica
DescriçãoDescrição
A etec conta com salas de aulas limpas, lousas brancas, TV's,A etec conta com salas de aulas limpas, lousas brancas, TV's,
ventiladores e assentos adequados para o estudo dos alunos. Nosventiladores e assentos adequados para o estudo dos alunos. Nos
laboratórios oferecidos para os cursos que os exigem, possuímoslaboratórios oferecidos para os cursos que os exigem, possuímos
toda a infraestrutura necessária para a realização das atividadestoda a infraestrutura necessária para a realização das atividades
práticas com excelência.práticas com excelência.

DenominaçãoDenominação Relacionamento internoRelacionamento interno
DescriçãoDescrição
O relacionamento entre alunos e professores é exemplo deO relacionamento entre alunos e professores é exemplo de
harmonia entre aqueles que estão em uma escola para aprenderharmonia entre aqueles que estão em uma escola para aprender
conteúdos didáticos, técnicos e principalmente humanos. Esseconteúdos didáticos, técnicos e principalmente humanos. Esse
relacionamento é o vinculo principal que nos garante gerirrelacionamento é o vinculo principal que nos garante gerir
educação com qualidade e respeito ao próximo. Em casoseducação com qualidade e respeito ao próximo. Em casos
isolados a Etec orientou-se de manter o convívio equilibradoisolados a Etec orientou-se de manter o convívio equilibrado
necessário para atuar no desenlace dos fatos ocorridos.necessário para atuar no desenlace dos fatos ocorridos.

DenominaçãoDenominação Merenda de qualidadeMerenda de qualidade
DescriçãoDescrição
 Na Unidade de ensino são oferecidas 4 merendas balanceadas ao Na Unidade de ensino são oferecidas 4 merendas balanceadas ao
longo do dia, conforme os horários programados para seremlongo do dia, conforme os horários programados para serem
servidos aos alunos.servidos aos alunos.
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DenominaçãoDenominação Laboratórios de informáticaLaboratórios de informática
DescriçãoDescrição
A Etec conta com 10 laboratórios de informática atualizados, asA Etec conta com 10 laboratórios de informática atualizados, as
máquinas são semestralmente formatadas e configuradas paramáquinas são semestralmente formatadas e configuradas para
atender da melhor forma alunos e professores.atender da melhor forma alunos e professores.

DenominaçãoDenominação Corpo docenteCorpo docente
DescriçãoDescrição
Professores capacitados e com as competências necessárias paraProfessores capacitados e com as competências necessárias para
realizar as aulas atribuídas de forma que o aluno receba orealizar as aulas atribuídas de forma que o aluno receba o
conteúdo por completo.conteúdo por completo.

DenominaçãoDenominação Atividades extracurricularesAtividades extracurriculares
DescriçãoDescrição
A escola busca integrar-se à comunidade através dos eventos queA escola busca integrar-se à comunidade através dos eventos que
realiza os quais são resultados da aprendizagem do aluno, comorealiza os quais são resultados da aprendizagem do aluno, como
por exemplo, SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentespor exemplo, SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho, promovendo palestras voltadas aos alunos e aosno Trabalho, promovendo palestras voltadas aos alunos e aos
trabalhadores da cidade, Festa Junina, Semana dos Cursos (detrabalhadores da cidade, Festa Junina, Semana dos Cursos (de
acordo com o Calendário Escolar); apresentação dos TCCs emacordo com o Calendário Escolar); apresentação dos TCCs em
forma de feira (duas vezes ao ano), Semana Paulo Freire; Dia daforma de feira (duas vezes ao ano), Semana Paulo Freire; Dia da
Família; Gincana da Amizade, cadastramento do Imposto deFamília; Gincana da Amizade, cadastramento do Imposto de
Renda gratuito à Comunidade, além das visitas técnicas eRenda gratuito à Comunidade, além das visitas técnicas e
palestras com profissionais das áreas correlatas aos cursos.palestras com profissionais das áreas correlatas aos cursos.

DenominaçãoDenominação Localização da EtecLocalização da Etec
DescriçãoDescrição
A Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificaçãoA Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificação
para a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etecpara a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etec
maior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possuimaior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possui
entrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada paraentrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada para
automóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada abertaautomóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada aberta
também para a área verde do reservatório do Jardim dos estados,também para a área verde do reservatório do Jardim dos estados,
uma obra de drenagem que complementa a implantação douma obra de drenagem que complementa a implantação do
Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que aReservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que a
prefeitura está finalizando ao lado da Etec.prefeitura está finalizando ao lado da Etec.

DenominaçãoDenominação Fatec - oferta de cursos na modalidade AMSFatec - oferta de cursos na modalidade AMS
DescriçãoDescrição
A oferta de cursos em parceria com a Fatec de Sorocaba, naA oferta de cursos em parceria com a Fatec de Sorocaba, na
modalidade AMS (Articulação Médio Superior), alinhando amodalidade AMS (Articulação Médio Superior), alinhando a
continuidade no mesmo eixo de oferta do curso técnico o ensinocontinuidade no mesmo eixo de oferta do curso técnico o ensino
tecnológico.tecnológico.

DenominaçãoDenominação Curso Técnico ofertado na cidade deCurso Técnico ofertado na cidade de
Araçoiaba da SerraAraçoiaba da Serra

DescriçãoDescrição
Parceria com a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, comParceria com a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, com
oferta de uma turma de curso técnico.oferta de uma turma de curso técnico.
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FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Problemas de espaços adequados para osProblemas de espaços adequados para os

serviços da merenda escolar, de preparo eserviços da merenda escolar, de preparo e
de atendimento ao ade atendimento ao a

DescriçãoDescrição
Espaços atuais não são adequados para os serviços de preparo daEspaços atuais não são adequados para os serviços de preparo da
merenda, a retirada está localizada no piso térreo e o refeitóriomerenda, a retirada está localizada no piso térreo e o refeitório
improvisado esta no piso inferior, preocupando a Escola comimprovisado esta no piso inferior, preocupando a Escola com
relação a segurança dessa motivação dos alunos.relação a segurança dessa motivação dos alunos.

DenominaçãoDenominação Araçoiaba da Serra - Infraestrutura doAraçoiaba da Serra - Infraestrutura do
Laboratório de Informática e a inexistênciaLaboratório de Informática e a inexistência
da bibliotecada biblioteca

DescriçãoDescrição
Na Classe Descentralizada da cidade de Araçoiaba, para oNa Classe Descentralizada da cidade de Araçoiaba, para o
atendimento de algumas atividades pedagógicas do curso, oatendimento de algumas atividades pedagógicas do curso, o
Laboratório de Informática necessita de adequações nos itensLaboratório de Informática necessita de adequações nos itens
equipamentos, internet e software. Importante a instalação de umequipamentos, internet e software. Importante a instalação de um
acervo bibliográfico para as consultas dos alunos.acervo bibliográfico para as consultas dos alunos.

DenominaçãoDenominação Modalidade presencial em atendimentoModalidade presencial em atendimento
remoto.remoto.

DescriçãoDescrição
A oferta de cursos presenciais sempre foram importantes para aA oferta de cursos presenciais sempre foram importantes para a
formação dos nossos alunos, que pelo motivo da pandemia, asformação dos nossos alunos, que pelo motivo da pandemia, as
aulas e demais atividades acadêmicas foram transformadas emaulas e demais atividades acadêmicas foram transformadas em
atividades remotas, onde o professor foi direcionado a essaatividades remotas, onde o professor foi direcionado a essa
adaptação e o aluno a desenvolver suas atividades através daadaptação e o aluno a desenvolver suas atividades através da
plataforma teams. Observamos como fraqueza, pelo motivo daplataforma teams. Observamos como fraqueza, pelo motivo da
importância do desenvolvimento das atividades presenciais naimportância do desenvolvimento das atividades presenciais na
formação dos nossos alunos, e com o entendimento daformação dos nossos alunos, e com o entendimento da
necessidade desse formato remoto na preservação da saúde anecessidade desse formato remoto na preservação da saúde a
todos os envolvidos.todos os envolvidos.

DenominaçãoDenominação Problemas de Infraestrutura - ClasseProblemas de Infraestrutura - Classe
descentralizada Joaquim Izidoro Marinsdescentralizada Joaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
Na classe descentralizada há a necessidade de reparos naNa classe descentralizada há a necessidade de reparos na
Infraestrutura para atender melhor à comunidade escolar. Há aInfraestrutura para atender melhor à comunidade escolar. Há a
falta de um local adequado para acesso de pessoas comfalta de um local adequado para acesso de pessoas com
necessidades especiais, inexistência da biblioteca, falta de lousasnecessidades especiais, inexistência da biblioteca, falta de lousas
brancas, indisponibilidade de WI-FI e falta de segurança (pelabrancas, indisponibilidade de WI-FI e falta de segurança (pela
impossibilidade financeira de manter um vigilante no local).impossibilidade financeira de manter um vigilante no local).

DenominaçãoDenominação Índice elevado de evasão de aluno - Sede eÍndice elevado de evasão de aluno - Sede e
classe descentralizada Joaquim Izidoroclasse descentralizada Joaquim Izidoro
MarinsMarins

DescriçãoDescrição
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Nota-se que existe uma perda significativa de alunos evadidos,Nota-se que existe uma perda significativa de alunos evadidos,
onde os motivos apontados são diversos como: ingresso noonde os motivos apontados são diversos como: ingresso no
mercado de trabalho (horário de aula), oportunidade paramercado de trabalho (horário de aula), oportunidade para
frequentar faculdades e universidades, mudança de cidade efrequentar faculdades e universidades, mudança de cidade e
região, problemas de ordem pessoa (doença, desemprego,região, problemas de ordem pessoa (doença, desemprego,
viagem, falta de recursos financeiros) falta de afinidades com osviagem, falta de recursos financeiros) falta de afinidades com os
cursos escolhidos etc. Sendo assim podemos concluir que poucoscursos escolhidos etc. Sendo assim podemos concluir que poucos
fatores estão sob responsabilidade da unidade de ensino, vistofatores estão sob responsabilidade da unidade de ensino, visto
que a grande maioria são fatores externos. Não isentando aque a grande maioria são fatores externos. Não isentando a
responsabilidade da unidade de ensino e sabendo da granderesponsabilidade da unidade de ensino e sabendo da grande
importância com relação a diminuição do índice de evasão;importância com relação a diminuição do índice de evasão;
fazemos acompanhamentos periódicos para identificarmos dafazemos acompanhamentos periódicos para identificarmos da
maneira rápida os alunos que estão com a intenção de evadir,maneira rápida os alunos que estão com a intenção de evadir,
agindo rapidamente para reverter a situação .agindo rapidamente para reverter a situação .

DenominaçãoDenominação Infraestrutura do local - SedeInfraestrutura do local - Sede
DescriçãoDescrição
Pela falta de verbas, a escola deixa a desejar quanto ao uso dasPela falta de verbas, a escola deixa a desejar quanto ao uso das
catracas de acesso dos alunos, salas de aulas sem circulação decatracas de acesso dos alunos, salas de aulas sem circulação de
ar, falta de ventiladores, janelas e aparelhos de ar condicionadosar, falta de ventiladores, janelas e aparelhos de ar condicionados
(laboratórios) necessitando reparos. Localização dos espaços da(laboratórios) necessitando reparos. Localização dos espaços da
merenda escolar (cozinha e refeitório), inadequado paramerenda escolar (cozinha e refeitório), inadequado para
demanda.demanda.

DenominaçãoDenominação  Comunicação Ineficiente - Sede Comunicação Ineficiente - Sede
DescriçãoDescrição
Há uma grande reclamação de funcionários, docentes e gestoresHá uma grande reclamação de funcionários, docentes e gestores
quanto á comunicação na escola, como um todo. A escolaquanto á comunicação na escola, como um todo. A escola
procurará melhorar essa fraqueza através de estratégias como:procurará melhorar essa fraqueza através de estratégias como:
ter um local de divulgação de informações oficial e centralizado,ter um local de divulgação de informações oficial e centralizado,
promover a interatividade entre pessoas da comunidade, tornarpromover a interatividade entre pessoas da comunidade, tornar
as informações mais acessíveis e dar mais abertura e ouvir osas informações mais acessíveis e dar mais abertura e ouvir os
colaboradores.colaboradores.

DenominaçãoDenominação Número insuficiente de funcionários - SedeNúmero insuficiente de funcionários - Sede
DescriçãoDescrição
A Etec Fernando Prestes carece de um número maior deA Etec Fernando Prestes carece de um número maior de
profissionais como: auxiliares docentes, atendentes de sala (nãoprofissionais como: auxiliares docentes, atendentes de sala (não
temos), funcionários administrativos e estagiários. A falta detemos), funcionários administrativos e estagiários. A falta de
abertura de concursos públicos e a má remuneração dessesabertura de concursos públicos e a má remuneração desses
cargos estão entre os pontos negativos dessa fraqueza dascargos estão entre os pontos negativos dessa fraqueza das
escolas técnicas em geral.escolas técnicas em geral.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Araçoiaba da Serra - Interesse do poderAraçoiaba da Serra - Interesse do poder

público pela parceria com a ETEC/CPSpúblico pela parceria com a ETEC/CPS
DescriçãoDescrição
O atual governo local, esta motivado com a existência dessaO atual governo local, esta motivado com a existência dessa
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parceria na cidade, com interesse de atendimento as solicitaçõesparceria na cidade, com interesse de atendimento as solicitações
apresentadas pela coordenação da classe descentralizada.apresentadas pela coordenação da classe descentralizada.

DenominaçãoDenominação Parcerias - SedeParcerias - Sede
DescriçãoDescrição
As parcerias com Instituições públicas e economia mista paraAs parcerias com Instituições públicas e economia mista para
participação em eventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associaçãoparticipação em eventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associação
Comercial e outros) estão sendo incentivadas dia a dia. OsComercial e outros) estão sendo incentivadas dia a dia. Os
estágios estão sendo realizados nos mais diversos setores,estágios estão sendo realizados nos mais diversos setores,
envolvendo as empresas privadas às organizações públicas,envolvendo as empresas privadas às organizações públicas,
podendo ser citado como exemplo, instituições como ospodendo ser citado como exemplo, instituições como os
Escritórios de Contabilidade, Eventos, Receita Federal, NAF,Escritórios de Contabilidade, Eventos, Receita Federal, NAF,
Comércios (atuante em áreas administrativas), Construção Civil,Comércios (atuante em áreas administrativas), Construção Civil,
Indústrias e Multinacionais. No início do ano de 2018 realizou-seIndústrias e Multinacionais. No início do ano de 2018 realizou-se
uma parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador-uma parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador-
Sorocaba), na qual é comunicado diariamente vagas deSorocaba), na qual é comunicado diariamente vagas de
emprego/estágios para os alunos dos cursos técnicos e técnicoemprego/estágios para os alunos dos cursos técnicos e técnico
integrado ao Ensino Médio. Ainda sobre estágios, há a parceriaintegrado ao Ensino Médio. Ainda sobre estágios, há a parceria
entre Etec e CIEE (Centro de Integração Empresa - Escola).entre Etec e CIEE (Centro de Integração Empresa - Escola).

DenominaçãoDenominação Ingressos nas faculdades públicasIngressos nas faculdades públicas
DescriçãoDescrição
Alunos com baixo recurso financeiro, que buscam melhor estudoAlunos com baixo recurso financeiro, que buscam melhor estudo
para ingresso em universidades públicas (Ensino Médio) - Apara ingresso em universidades públicas (Ensino Médio) - A
unidade possui um número considerável de alunos com até 3unidade possui um número considerável de alunos com até 3
salários mínimos. Estes alunos buscam na Etec ensino desalários mínimos. Estes alunos buscam na Etec ensino de
qualidade e gratuito, pois reconhecem a aptidão da unidade emqualidade e gratuito, pois reconhecem a aptidão da unidade em
formar grandes profissionais. Sorocaba além das faculdadesformar grandes profissionais. Sorocaba além das faculdades
vinculadas a universidades, há faculdades isoladas, sem vínculosvinculadas a universidades, há faculdades isoladas, sem vínculos
com universidades: são instituições de educação superior públicascom universidades: são instituições de educação superior públicas
ou privadas, com propostas curriculares em uma ou mais de umaou privadas, com propostas curriculares em uma ou mais de uma
área do conhecimento.área do conhecimento.

DenominaçãoDenominação Parcerias - Classe descentralizada Prof.Parcerias - Classe descentralizada Prof.
Joaquim Izidoro MarinsJoaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
Assim como na sede Etec Fernando Prestes, as parcerias comAssim como na sede Etec Fernando Prestes, as parcerias com
Instituições públicas e economia mista para participação emInstituições públicas e economia mista para participação em
eventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associação Comercial eeventos (Parque Tecnológico, Sebrae, Associação Comercial e
outros) estão sendo incentivadas dia a dia. Nas proximidades daoutros) estão sendo incentivadas dia a dia. Nas proximidades da
classe descentralizada, localiza-se o Parque Tecnológico declasse descentralizada, localiza-se o Parque Tecnológico de
Sorocaba. Este tem como objetivo disseminar a cultura daSorocaba. Este tem como objetivo disseminar a cultura da
inovação e empreendedorismo para o desenvolvimentoinovação e empreendedorismo para o desenvolvimento
sustentável no Município de Sorocaba e região por meio dasustentável no Município de Sorocaba e região por meio da
articulação entre o poder público e o setor empresarial/indústrias,articulação entre o poder público e o setor empresarial/indústrias,
acelerando a transformação do conhecimento em riqueza. Háacelerando a transformação do conhecimento em riqueza. Há
também parcerias entre escola e empresas que se dispõem atambém parcerias entre escola e empresas que se dispõem a
fornecer dados e objetos de estudos para fins de Trabalhos defornecer dados e objetos de estudos para fins de Trabalhos de
Conclusão de Curso. Há outras empresas que fornecem vagas deConclusão de Curso. Há outras empresas que fornecem vagas de
trabalho e estágio e o Pró-Jovem (seleção de aprendiz etrabalho e estágio e o Pró-Jovem (seleção de aprendiz e
estagiários), contribuindo para a inserção dos alunos no mercadoestagiários), contribuindo para a inserção dos alunos no mercado
de trabalho.de trabalho.
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DenominaçãoDenominação Mercado de trabalho e mão de obraMercado de trabalho e mão de obra
DescriçãoDescrição
Com a chegada de empresas de grande porte na cidade deCom a chegada de empresas de grande porte na cidade de
Sorocaba, o mercado de trabalho torna-se mais atrativo. Entre asSorocaba, o mercado de trabalho torna-se mais atrativo. Entre as
novas empresas que chegaram estão três grandes empresas denovas empresas que chegaram estão três grandes empresas de
tecnologia, além de hipermercados e lojas varejistas. Segundo otecnologia, além de hipermercados e lojas varejistas. Segundo o
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo eSecretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e
Renda de Sorocaba, Robson Coivo, o município tornou-se hoje oRenda de Sorocaba, Robson Coivo, o município tornou-se hoje o
número 1 do estado em abertura de microempresas.número 1 do estado em abertura de microempresas.

DenominaçãoDenominação Localização - SedeLocalização - Sede
DescriçãoDescrição
A Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificaçãoA Unidade de Ensino possui uma fachada aberta com identificação
para a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etecpara a Rua Visconde de Cairu, o que torna a visibilidade da Etec
maior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possuimaior e mais consagrada. Alem desta fachada, a Etec possui
entrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada paraentrada principal de alunos ao final da Rua Natal e entrada para
automóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada abertaautomóveis na Rua Aracaju. Brevemente, terá fachada aberta
também para a área verde do reservatório do Jardim dos Estados,também para a área verde do reservatório do Jardim dos Estados,
uma obra de drenagem que complementa a implantação douma obra de drenagem que complementa a implantação do
Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que aReservatório de Detenção de Cheias (RDC) Água Vermelha, que a
prefeitura está finalizando ao lado da Etec.prefeitura está finalizando ao lado da Etec.

DenominaçãoDenominação Localização - Classe descentralizada Prof.Localização - Classe descentralizada Prof.
Joaquim Izidoro MarinsJoaquim Izidoro Marins

DescriçãoDescrição
A classe descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins se localizaA classe descentralizada Prof. Joaquim Izidoro Marins se localiza
na Rua Dolores Bruno, 432, Vila Angélica, região metropolitana dena Rua Dolores Bruno, 432, Vila Angélica, região metropolitana de
Sorocaba (SP), mais precisamente na Zona Norte, estandoSorocaba (SP), mais precisamente na Zona Norte, estando
próxima às grandes indústrias. Trata-se de uma área que está empróxima às grandes indústrias. Trata-se de uma área que está em
grande expansão. A zona Norte de Sorocaba é formada por maisgrande expansão. A zona Norte de Sorocaba é formada por mais
de 200 bairros e uma população estimada em cerca de 250 milde 200 bairros e uma população estimada em cerca de 250 mil
pessoas, com crescente poder aquisitivo e que tem valorizado ospessoas, com crescente poder aquisitivo e que tem valorizado os
investimentos realizados ali. O local fica entre as avenidas Itavuvuinvestimentos realizados ali. O local fica entre as avenidas Itavuvu
e Ipanema. A população sorocabana residente na zona Norte, nãoe Ipanema. A população sorocabana residente na zona Norte, não
precisa mais deslocar-se para o centro da cidade para fazerprecisa mais deslocar-se para o centro da cidade para fazer
compras, ir aos bancos, resolver questões relacionadas àcompras, ir aos bancos, resolver questões relacionadas à
Previdência Social, fazer cursos em colégios de renome, divertir-Previdência Social, fazer cursos em colégios de renome, divertir-
se ou almoçar fora em bons restaurantes: as atenções estãose ou almoçar fora em bons restaurantes: as atenções estão
voltadas para esse local.voltadas para esse local.

DenominaçãoDenominação Oportunidades de empregos na regiãoOportunidades de empregos na região
DescriçãoDescrição
O número de empresas em Sorocaba aumentou 1,56%, passandoO número de empresas em Sorocaba aumentou 1,56%, passando
de 80.758 no final de 2017 para 82.017 em 2018. Entre as 15de 80.758 no final de 2017 para 82.017 em 2018. Entre as 15
cidades com maior número de empresas no Estado de São Paulo.cidades com maior número de empresas no Estado de São Paulo.
Ocupa a sexta posição e seu desempenho no aumento do númeroOcupa a sexta posição e seu desempenho no aumento do número
de novas empresas foi superior ao movimento registrado nasde novas empresas foi superior ao movimento registrado nas
outras cinco cidades que estão à frente no ranking, o que inclui aoutras cinco cidades que estão à frente no ranking, o que inclui a
capital. Os dados foram divulgados pelo site Empresômetro -capital. Os dados foram divulgados pelo site Empresômetro -
Inteligência de Mercado, vinculado ao Instituto Brasileiro deInteligência de Mercado, vinculado ao Instituto Brasileiro de
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Planejamento e Tributação (IBPT). Um termômetro dessaPlanejamento e Tributação (IBPT). Um termômetro dessa
movimentação é a procura por informações, no Sebrae, sobremovimentação é a procura por informações, no Sebrae, sobre
quais são as providências para a abertura de novos negócios.quais são as providências para a abertura de novos negócios.
Tendo em vista essas informações, os cursos oferecidos na EtecTendo em vista essas informações, os cursos oferecidos na Etec
Fernando Prestes proporcionam oportunidades de trabalho aFernando Prestes proporcionam oportunidades de trabalho a
esses alunos no atual e crescente mercado de trabalho.esses alunos no atual e crescente mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Reconhecimento e Status da Etec FernandoReconhecimento e Status da Etec Fernando
Prestes perante a sociedade civilPrestes perante a sociedade civil

DescriçãoDescrição
A Etec comemora, neste ano de 2019, 90 anos de fundação. SãoA Etec comemora, neste ano de 2019, 90 anos de fundação. São
quase um século de construção de uma longa história dequase um século de construção de uma longa história de
incentivo à profissionalização e contribuição com o mercado deincentivo à profissionalização e contribuição com o mercado de
trabalho (fonte Jornal Cruzeiro do Sul - 2018). Distribuídos nostrabalho (fonte Jornal Cruzeiro do Sul - 2018). Distribuídos nos
diversos cursos, nos períodos matutino, vespertino e noturno, adiversos cursos, nos períodos matutino, vespertino e noturno, a
escola atende a um público oriundo de escolas públicas em suaescola atende a um público oriundo de escolas públicas em sua
grande maioria (84%) e o restante de escolas particulares, sendogrande maioria (84%) e o restante de escolas particulares, sendo
que 49% dos alunos matriculados nos cursos técnicos na escola jáque 49% dos alunos matriculados nos cursos técnicos na escola já
estão inseridos no mercado de trabalho e vêm em busca de umaestão inseridos no mercado de trabalho e vêm em busca de uma
formação técnica .formação técnica .

DenominaçãoDenominação Facilidade de acesso e transporte coletivo -Facilidade de acesso e transporte coletivo -
Classe descentralizada Prof. Joaquim IzidoroClasse descentralizada Prof. Joaquim Izidoro
MarinsMarins

DescriçãoDescrição
Os alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar aOs alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar a
escola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aosescola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aos
cidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimentocidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimento
pendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminaispendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminais
centrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, doiscentrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, dois
terminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício doterminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício do
Cartão Estudante. Grande parte dos alunos que frequentam aCartão Estudante. Grande parte dos alunos que frequentam a
classe descentralizada moram nas proximidades, o que facilita oclasse descentralizada moram nas proximidades, o que facilita o
acesso desses às aulas.acesso desses às aulas.

DenominaçãoDenominação Facilidade de acesso e transporte coletivo -Facilidade de acesso e transporte coletivo -
SedeSede

DescriçãoDescrição
Os alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar aOs alunos possuem fácil acesso de locomoção para chegar a
escola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aosescola, pois o transporte coletivo sorocabano oferece aos
cidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimentocidadãos sete Linhas Interbairros (fazem um atendimento
pendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminaispendular ligando os bairros periféricos sem passar pelos terminais
centrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, doiscentrais). A cidade de Sorocaba oferece à população, dois
terminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício doterminais (Santo Antonio e São Paulo), além do benefício do
Cartão Estudante. A Etec Fernando Prestes se localiza em local deCartão Estudante. A Etec Fernando Prestes se localiza em local de
fácil acesso à todas as regiões da cidade.fácil acesso à todas as regiões da cidade.

DenominaçãoDenominação Araçoiaba da Serra - Expectativas deAraçoiaba da Serra - Expectativas de
abertura de novos cursosabertura de novos cursos

DescriçãoDescrição
Atualmente a classe descentralizada, matem em funcionamentoAtualmente a classe descentralizada, matem em funcionamento
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uma turma de curso modular, o atual governo local, manifestouuma turma de curso modular, o atual governo local, manifestou
interesse junto ao CPS o aumento dessa oferta através dainteresse junto ao CPS o aumento dessa oferta através da
parceria existente.parceria existente.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Novotec Híbrido - ofertas de novas turmas.Novotec Híbrido - ofertas de novas turmas.
DescriçãoDescrição
O crescimento da oferta de novas turmas sendo projetadas para oO crescimento da oferta de novas turmas sendo projetadas para o
ano de 2022, preocupa a Etec com a manutenção de demandasano de 2022, preocupa a Etec com a manutenção de demandas
para o vestibulinho com relação aos cursos ofertados pela sede.para o vestibulinho com relação aos cursos ofertados pela sede.

DenominaçãoDenominação  Sede / Araçoiaba da Serra / JIM - Ingresso Sede / Araçoiaba da Serra / JIM - Ingresso
em Universidades particulares e públicasem Universidades particulares e públicas

DescriçãoDescrição
Um dos maiores motivos do alto índice de evasão em algunsUm dos maiores motivos do alto índice de evasão em alguns
cursos é o ingresso dos alunos em universidades particularescursos é o ingresso dos alunos em universidades particulares
mais acessíveis e em universidades públicas.mais acessíveis e em universidades públicas.

DenominaçãoDenominação Sede / Araçoiaba da Serra / JIM - ProblemasSede / Araçoiaba da Serra / JIM - Problemas
particulares dos alunosparticulares dos alunos

DescriçãoDescrição
As ameaças apresentadas nesse item são: A mudança de moradiaAs ameaças apresentadas nesse item são: A mudança de moradia
em função do trabalho ou de motivos familiares é um dosem função do trabalho ou de motivos familiares é um dos
argumentos apresentados como justificativa de evasão. Temosargumentos apresentados como justificativa de evasão. Temos
também o problema de alunos com horários de trabalho comtambém o problema de alunos com horários de trabalho com
troca de turnos, alunos com problemas familiares como gravidez,troca de turnos, alunos com problemas familiares como gravidez,
construção de família, doenças, falta de tempo para estudos porconstrução de família, doenças, falta de tempo para estudos por
parte dos alunos, falta de recursos financeiros.parte dos alunos, falta de recursos financeiros.

DenominaçãoDenominação Mudança de residência ( cidade)Mudança de residência ( cidade)
DescriçãoDescrição
Devido a proximidade de grandes metrópoles como São Paulo,Devido a proximidade de grandes metrópoles como São Paulo,
observamos que a mudança de cidade em busca de maioresobservamos que a mudança de cidade em busca de maiores
oportunidades, passou a ser uma ameaça.oportunidades, passou a ser uma ameaça.

DenominaçãoDenominação Falta de segurança pública nas redondezasFalta de segurança pública nas redondezas
da SEDE e CDda SEDE e CD

DescriçãoDescrição
O quesito segurança ao redor da escola especificamente no anoO quesito segurança ao redor da escola especificamente no ano
de 2018, foi um fator negativo, uma vez que houveram algunsde 2018, foi um fator negativo, uma vez que houveram alguns
furtos e roubos, de pertences dos alunos na rua da escola e pontofurtos e roubos, de pertences dos alunos na rua da escola e ponto
de ônibus. A direção tomou algumas providências dentre elas,de ônibus. A direção tomou algumas providências dentre elas,
solicitou via oficio uma rota diária da polícia militar, além desolicitou via oficio uma rota diária da polícia militar, além de
orientar os alunos para que andassem em grupos evitando assimorientar os alunos para que andassem em grupos evitando assim
o assédio por parte dos ladrões. Essas medidas foram positivas,o assédio por parte dos ladrões. Essas medidas foram positivas,
diminuindo significativamente essas ocorrênciasdiminuindo significativamente essas ocorrências
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DenominaçãoDenominação Facilidade ao acesso aos CursosFacilidade ao acesso aos Cursos
graduação/tecnológico - CDgraduação/tecnológico - CD

DescriçãoDescrição
O número de faculdades e universidade , cresceuO número de faculdades e universidade , cresceu
significativamente em nossa cidade, onde são oferecidassignificativamente em nossa cidade, onde são oferecidas
centenas de vagas, com custo baixo, sendo assim sabemos que acentenas de vagas, com custo baixo, sendo assim sabemos que a
procura/demanda pelos nossos curso diminuem diante dessaprocura/demanda pelos nossos curso diminuem diante dessa
oferta.oferta.

DenominaçãoDenominação Dificuldade financeira por parte dasDificuldade financeira por parte das
famílias.famílias.

DescriçãoDescrição
Diante da crise financeira e econômica do país, a dificuldadeDiante da crise financeira e econômica do país, a dificuldade
financeira faz-se presente nas famílias; entendemos que essefinanceira faz-se presente nas famílias; entendemos que esse
quesito é ameaçador , visto que os "alunos" muitas vezes nãoquesito é ameaçador , visto que os "alunos" muitas vezes não
possuem condições financeiras para deslocar-se até a escola,possuem condições financeiras para deslocar-se até a escola,
dificultante assim o egresso nas escolas técnicas.dificultante assim o egresso nas escolas técnicas.

DenominaçãoDenominação Emprego com horários estendidos ou turnos.Emprego com horários estendidos ou turnos.
DescriçãoDescrição
Visto que nosso país enfrenta uma crise econômica e financeira,Visto que nosso país enfrenta uma crise econômica e financeira,
os empregados acabam sacrificando sua qualidade de vida,os empregados acabam sacrificando sua qualidade de vida,
desdobrando-se nas atividades que desenvolvem, aceitandodesdobrando-se nas atividades que desenvolvem, aceitando
trabalhar em diferentes turnos, os quais muitas vezestrabalhar em diferentes turnos, os quais muitas vezes
impossibilitam que o mesmo ingresse nas escolas técnicas,impossibilitam que o mesmo ingresse nas escolas técnicas,
faculdades e universidades. Tão logo aqueles que ingressamfaculdades e universidades. Tão logo aqueles que ingressam
acabam tendo dificuldade para acompanhar e desenvolver asacabam tendo dificuldade para acompanhar e desenvolver as
competências devido ao cansaço ou até mesmo excesso de faltas.competências devido ao cansaço ou até mesmo excesso de faltas.

DenominaçãoDenominação Ampliação dos cursos técnicos na região -Ampliação dos cursos técnicos na região -
CDCD

DescriçãoDescrição
Em nossa cidade Sorocaba/Votorantim/Araçoiaba/ Salto deEm nossa cidade Sorocaba/Votorantim/Araçoiaba/ Salto de
Pirapora ( muito próxima) existem 4 Etecs além das classesPirapora ( muito próxima) existem 4 Etecs além das classes
descentralizadas; as quais muitas vezes oferecem cursosdescentralizadas; as quais muitas vezes oferecem cursos
iguais.Além disso, temos outras entidades como Instituto Federaliguais.Além disso, temos outras entidades como Instituto Federal
que também oferece curso técnico, ou seja, a oferta é grandeque também oferece curso técnico, ou seja, a oferta é grande
com relação a demanda,com relação a demanda,

DenominaçãoDenominação Aulas remotasAulas remotas
DescriçãoDescrição
Para o ano de 2020, uma ameaça que vem dificultando oPara o ano de 2020, uma ameaça que vem dificultando o
calendário escolar, com a situação da pandemia, e as aulas emcalendário escolar, com a situação da pandemia, e as aulas em
formato remoto, com a utilização da plataforma teams. Ampliandoformato remoto, com a utilização da plataforma teams. Ampliando
o número de trancamento de matrículas.o número de trancamento de matrículas.

PrioridadePrioridade
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DenominaçãoDenominação Estruturar novos espaços para atividadesEstruturar novos espaços para atividades
práticas e diferenciadas relacionadas aospráticas e diferenciadas relacionadas aos
cursos ofertados.cursos ofertados.

DescriçãoDescrição
Estruturar novos espaços na Unidade, visando melhorar asEstruturar novos espaços na Unidade, visando melhorar as
atividades práticas dos cursos ofertados de acordo com asatividades práticas dos cursos ofertados de acordo com as
propostas descritas nos planos desses cursos.propostas descritas nos planos desses cursos.

DenominaçãoDenominação Reestruturar ambientes de informática, comReestruturar ambientes de informática, com
proposta de novo layout.proposta de novo layout.

DescriçãoDescrição
A Etec Fernando Prestes, tem em suas estruturas 09 laboratóriosA Etec Fernando Prestes, tem em suas estruturas 09 laboratórios
de informática, com utilização de todos cursos ofertados nade informática, com utilização de todos cursos ofertados na
Unidade. A necessidade de reestruturação, está ligado aUnidade. A necessidade de reestruturação, está ligado a
constante modernização dos equipamentos, novos aplicativosconstante modernização dos equipamentos, novos aplicativos
específicos para alguns cursos e um novo conceito para melhorarespecíficos para alguns cursos e um novo conceito para melhorar
a circulação do professor e atendimento durante as aulas aosa circulação do professor e atendimento durante as aulas aos
alunos.alunos.

DenominaçãoDenominação Reduzir a evasão nos primeiros módulosReduzir a evasão nos primeiros módulos
DescriçãoDescrição
Projetos para acompanhamento da evasão dos alunos, buscandoProjetos para acompanhamento da evasão dos alunos, buscando
causas e efeitos.causas e efeitos.

DenominaçãoDenominação Estabelecer parceria com empresas deEstabelecer parceria com empresas de
Sorocaba e região, visando garantir estágiosSorocaba e região, visando garantir estágios
e atividades difere atividades difer

DescriçãoDescrição
Trabalhar com ações para buscar junto ao setor econômico eTrabalhar com ações para buscar junto ao setor econômico e
produtivo da região de Sorocaba, parcerias para abertura deprodutivo da região de Sorocaba, parcerias para abertura de
vagas de estágios e visitas técnicas para uma aproximação dosvagas de estágios e visitas técnicas para uma aproximação dos
alunos e o mercado de trabalho.alunos e o mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Realizar um trabalho em equipe com todaRealizar um trabalho em equipe com toda
comunidade escolarcomunidade escolar

DescriçãoDescrição
Garantir a permanência nos cursos oferecidos, aprimorando oGarantir a permanência nos cursos oferecidos, aprimorando o
atendimento da comunidade escolaratendimento da comunidade escolar

DenominaçãoDenominação Cadastramento e processo de baixa emCadastramento e processo de baixa em
materiais inservíveismateriais inservíveis

DescriçãoDescrição
Projetar um plano de baixa de materiais, principalmente na áreaProjetar um plano de baixa de materiais, principalmente na área
de informática, para novos planejamentos.de informática, para novos planejamentos.

DenominaçãoDenominação Melhorar o clima OrganizacionalMelhorar o clima Organizacional
DescriçãoDescrição
Apresentar pesquisar e verificar a questão do ambiente deApresentar pesquisar e verificar a questão do ambiente de
trabalho para que a produtividade cresça.trabalho para que a produtividade cresça.
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DenominaçãoDenominação Projetar novas estruturas para oProjetar novas estruturas para o
atendimento da merenda escolaratendimento da merenda escolar

DescriçãoDescrição
Até o presente momento, onde está instalado os ambientes paraAté o presente momento, onde está instalado os ambientes para
o atendimento da merenda escolar, a preocupação estáo atendimento da merenda escolar, a preocupação está
relacionada com a logística do armazenamento, preparo erelacionada com a logística do armazenamento, preparo e
atendimento dos alunos na hora de servir as refeições, pois oatendimento dos alunos na hora de servir as refeições, pois o
refeitório está localizado em outro pavimento, gerando um perigorefeitório está localizado em outro pavimento, gerando um perigo
constante de segurança nessa movimentação entre os ambientes.constante de segurança nessa movimentação entre os ambientes.

ObjetivoObjetivo
  

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Promover o crescimento institucional de forma contínua e planejada, ampliando e diversificando asPromover o crescimento institucional de forma contínua e planejada, ampliando e diversificando as
atividades de ensino e acolhimento de nossos alunos, mediante a oferta de cursos técnicos de nívelatividades de ensino e acolhimento de nossos alunos, mediante a oferta de cursos técnicos de nível
médio / Integrado e formação inicial e continuada de trabalhadores, nas modalidades presenciaismédio / Integrado e formação inicial e continuada de trabalhadores, nas modalidades presenciais
(remoto), semipresencialeensino à distância.(remoto), semipresencialeensino à distância.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer parcerias com empresas no sentido de ampliação no campo de estágio e nasFortalecer parcerias com empresas no sentido de ampliação no campo de estágio e nas
visitas técnicas;visitas técnicas;
Melhorar e manter constantemente a aquisição e gestão de equipamentos de informática eMelhorar e manter constantemente a aquisição e gestão de equipamentos de informática e
softwares;softwares;
Melhorar e manter a comunicação organizacional da Unidade Escolar;Melhorar e manter a comunicação organizacional da Unidade Escolar;
Capacitar professores e funcionários para alcançar a excelência nas atividades pedagógicasCapacitar professores e funcionários para alcançar a excelência nas atividades pedagógicas
e nos setores dentro da instituição de ensino;e nos setores dentro da instituição de ensino;
Incentivar projetos de pesquisa ligados diretamente ao Centro de Memórias, mantendo asIncentivar projetos de pesquisa ligados diretamente ao Centro de Memórias, mantendo as
tradições da Etec Fernando Prestes;tradições da Etec Fernando Prestes;
Melhorar os índices de aprovação dos cursos modulares;Melhorar os índices de aprovação dos cursos modulares;
Planejar novos espaços para atendimento da comunidade escolar em atividades práticasPlanejar novos espaços para atendimento da comunidade escolar em atividades práticas
inseridas nos planos de cursos;inseridas nos planos de cursos;
Aprimorar o atendimento da comunidade de forma diversificada e contextualizada,Aprimorar o atendimento da comunidade de forma diversificada e contextualizada,
procurando a redução de conflitos e de tempo.procurando a redução de conflitos e de tempo.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Revitalização e adequação de novos espaçosRevitalização e adequação de novos espaços

para atendimento dos cursos depara atendimento dos cursos de
Desenvolvimento de Sistemas, InformáticaDesenvolvimento de Sistemas, Informática
para Internet, Edificações, Design depara Internet, Edificações, Design de
Interiores, Eventos e Agenciamento deInteriores, Eventos e Agenciamento de
Viagens para atendimento das atividadesViagens para atendimento das atividades
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práticas e diferenciadas até o ano de 2025. práticas e diferenciadas até o ano de 2025. 
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
através de análise dos espaços existentes na Unidade, estruturaratravés de análise dos espaços existentes na Unidade, estruturar
cronograma para revitalização dessas áreas com adequaçõescronograma para revitalização dessas áreas com adequações
descritas em plano de cursos para uma futura utilização em aulasdescritas em plano de cursos para uma futura utilização em aulas
práticas ou diferenciadas.práticas ou diferenciadas.

DenominaçãoDenominação Melhoria em 10% do índice de aprovação dasMelhoria em 10% do índice de aprovação das
turmas do período noturno da Etec sede eturmas do período noturno da Etec sede e
suas Classes Descentralizadas, por meio dosuas Classes Descentralizadas, por meio do
incentivo de recursos pedagógicosincentivo de recursos pedagógicos
diferenciados nas aulas práticas dos cursosdiferenciados nas aulas práticas dos cursos
das turmas acompanhadas, no ano de 2021.das turmas acompanhadas, no ano de 2021.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Este projeto visa atender a orientação do Centro Paula Souza deEste projeto visa atender a orientação do Centro Paula Souza de
melhoria em 10% do índice de aprovação das turmas do períodomelhoria em 10% do índice de aprovação das turmas do período
noturno da Etec sede e suas Classes Descentralizadas, por meionoturno da Etec sede e suas Classes Descentralizadas, por meio
do incentivo de recursos pedagógicos diferenciados nas aulasdo incentivo de recursos pedagógicos diferenciados nas aulas
práticas dos cursos das turmas acompanhadas, no ano de 2021.práticas dos cursos das turmas acompanhadas, no ano de 2021.
Portanto, dentre as atividades a serem desenvolvidasPortanto, dentre as atividades a serem desenvolvidas
especificadas neste projeto, é possível ressaltar a importância emespecificadas neste projeto, é possível ressaltar a importância em
dar continuidade ao trabalho de acompanhamento e análise dasdar continuidade ao trabalho de acompanhamento e análise das
atividades docentes, promover momentos de reflexão, análise eatividades docentes, promover momentos de reflexão, análise e
planejamento de técnicas, práticas ou recursos pedagógicosplanejamento de técnicas, práticas ou recursos pedagógicos
diversificados que possam ser utilizados como meios facilitadoresdiversificados que possam ser utilizados como meios facilitadores
no desenvolvimento das competências e habilidades discentesno desenvolvimento das competências e habilidades discentes
em aulas práticas dos cursos acompanhados. O acompanhamentoem aulas práticas dos cursos acompanhados. O acompanhamento
das aulas práticas, principalmente no período remoto, serádas aulas práticas, principalmente no período remoto, será
priorizado pela Coordenação Pedagógica em conjunto com opriorizado pela Coordenação Pedagógica em conjunto com o
Coordenador de Curso e Orientação e Apoio Educacional,Coordenador de Curso e Orientação e Apoio Educacional,
buscando identificar e reduzir lacunas de aprendizagembuscando identificar e reduzir lacunas de aprendizagem
existentes e promover o desenvolvimento das competências eexistentes e promover o desenvolvimento das competências e
habilidades necessárias e previstas nos POADs e Plano de Curso.habilidades necessárias e previstas nos POADs e Plano de Curso.

DenominaçãoDenominação Estudar propostas de cursos MTEC com novoEstudar propostas de cursos MTEC com novo
itinerário para troca dos cursos ofertados naitinerário para troca dos cursos ofertados na
Unidade de Ensino Técnico Integrado aoUnidade de Ensino Técnico Integrado ao
Ensino Médio para o ano de 2022.Ensino Médio para o ano de 2022.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Meta elaborada para analisar propostas de cursos pelo CentroMeta elaborada para analisar propostas de cursos pelo Centro
Paula Souza para a modalidade MTec e seus Itinerários das áreasPaula Souza para a modalidade MTec e seus Itinerários das áreas
de conhecimento para implantação de turmas no ano de 2022.de conhecimento para implantação de turmas no ano de 2022.

DenominaçãoDenominação Estabelecer parceria com empresas deEstabelecer parceria com empresas de
Sorocaba e região, visando garantir estágiosSorocaba e região, visando garantir estágios
para 30% dos alunos dos cursos técnicos.para 30% dos alunos dos cursos técnicos.
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DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
No ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% de alunosNo ano de 2018/2019 atingimos cerca de 5% de alunos
estagiando correspondendo a 131 alunos,e a busca de parceriasestagiando correspondendo a 131 alunos,e a busca de parcerias
para garantir a empregabilidade dos alunos e a permanências epara garantir a empregabilidade dos alunos e a permanências e
continuidades dos cursos. Complementar o ensino ministrado aocontinuidades dos cursos. Complementar o ensino ministrado ao
aluno, proporcionando-lhe iniciação e integração no mercado dealuno, proporcionando-lhe iniciação e integração no mercado de
trabalho, mediante treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-trabalho, mediante treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-
científico-cultural e relacionamento profissional é a proposta dacientífico-cultural e relacionamento profissional é a proposta da
Etec Fernando Prestes e essa parceria da instituição com váriasEtec Fernando Prestes e essa parceria da instituição com várias
empresas, favorece que os nossos alunos a chance de estaremempresas, favorece que os nossos alunos a chance de estarem
mais próximos do primeiro emprego.mais próximos do primeiro emprego.

DenominaçãoDenominação Upgrade e ou atualização de 60% deUpgrade e ou atualização de 60% de
equipamentos e de softwares específicosequipamentos e de softwares específicos
para os laboratórios de informática até finalpara os laboratórios de informática até final
de 2023.de 2023.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Aumentar e acompanhar a atualização dos softwares específicosAumentar e acompanhar a atualização dos softwares específicos
de uso dos cursos, implementando-os para atualização do nossode uso dos cursos, implementando-os para atualização do nosso
aluno ao mercado de trabalho e melhoria dos recursosaluno ao mercado de trabalho e melhoria dos recursos
tecnológicos da unidade escolar num total de 324 licenças,tecnológicos da unidade escolar num total de 324 licenças,
considerando que temos 180 computadores e há 18 licenças emconsiderando que temos 180 computadores e há 18 licenças em
cada um. Através dessas estratégias aumentar em 10% o númerocada um. Através dessas estratégias aumentar em 10% o número
de licenças para uso de softwares específicos dos cursos, parade licenças para uso de softwares específicos dos cursos, para
otimização dos recursos de informática nos laboratórios e salasotimização dos recursos de informática nos laboratórios e salas
ambientes e demais dependências da Etec que utilizem taisambientes e demais dependências da Etec que utilizem tais
recursos. Elaboração de pesquisa e adequações dos ambientes,recursos. Elaboração de pesquisa e adequações dos ambientes,
aplicando conceitos do 5S nos laboratórios de informática daaplicando conceitos do 5S nos laboratórios de informática da
Unidade.Unidade.

DenominaçãoDenominação Acompanhar em 100% a eficiência escolar,Acompanhar em 100% a eficiência escolar,
priorizando a qualidade de ensino até finalpriorizando a qualidade de ensino até final
de 2022.de 2022.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
O acompanhamento será realizado através de várias atividadesO acompanhamento será realizado através de várias atividades
que irão explorar a construção do conhecimento de formaque irão explorar a construção do conhecimento de forma
diversificada e contextualizada com a realização de propostas dediversificada e contextualizada com a realização de propostas de
ensino aprendizagem que visarão o desenvolvimento daensino aprendizagem que visarão o desenvolvimento da
criatividade, organização, trabalho em equipe, senso crítico alémcriatividade, organização, trabalho em equipe, senso crítico além
de habilidades e competências pessoais e profissionais para 100%de habilidades e competências pessoais e profissionais para 100%
do Ensino Médio, Médio Integrado e Modular.do Ensino Médio, Médio Integrado e Modular.

ProjetosProjetos
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DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da ETEC Fernando Prestes / 2021da ETEC Fernando Prestes / 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DINAMENE OLIVEIRA NEVESDINAMENE OLIVEIRA NEVES

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
 O presente projeto tem como objetivo recuperar as lacunas de O presente projeto tem como objetivo recuperar as lacunas de
aprendizagem das turmas da Unidade Escolar ETEC FERNANDOaprendizagem das turmas da Unidade Escolar ETEC FERNANDO
PRESTES, com foco nos alunos da Sede e nas ClassesPRESTES, com foco nos alunos da Sede e nas Classes
Descentralizadas do período noturno, visando a construção dasDescentralizadas do período noturno, visando a construção das
competências previstas no Plano de Curso. As aulas práticascompetências previstas no Plano de Curso. As aulas práticas
deverão utilizar recursos pedagógicos diferenciados para que sejadeverão utilizar recursos pedagógicos diferenciados para que seja
possível ajustar os processos de ensino e de aprendizagem,possível ajustar os processos de ensino e de aprendizagem,
considerando como cada aluno aprende e suas característicasconsiderando como cada aluno aprende e suas características
pessoais. Temos, portanto, um desafio apresentado que se tratapessoais. Temos, portanto, um desafio apresentado que se trata
não somente de oferecer um ensino que articule as áreas denão somente de oferecer um ensino que articule as áreas de
conhecimento e a integralidade dos sujeitos, mas também deconhecimento e a integralidade dos sujeitos, mas também de
envolver todos os professores nessa tarefa de apoiar osenvolver todos os professores nessa tarefa de apoiar os
estudantes com dificuldades de aprendizagens. É essencial que aestudantes com dificuldades de aprendizagens. É essencial que a
Coordenação Pedagógica junto a Orientação e Apoio EducacionalCoordenação Pedagógica junto a Orientação e Apoio Educacional
realize o acompanhamento visando à superação das dificuldadesrealize o acompanhamento visando à superação das dificuldades
dos estudantes. Ao final deste projeto temos o propósito dedos estudantes. Ao final deste projeto temos o propósito de
atender a meta com foco nos recursos pedagógicos diferenciadosatender a meta com foco nos recursos pedagógicos diferenciados
utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modularesutilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modulares
noturnos, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, emnoturnos, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em
10%, em relação ao ano de 2020.10%, em relação ao ano de 2020.

DenominaçãoDenominação "ESTUDO DAS PROPOSTAS DE CURSOS MTEC"ESTUDO DAS PROPOSTAS DE CURSOS MTEC
COM NOVO ITINERÁRIO PARA TROCA, DOSCOM NOVO ITINERÁRIO PARA TROCA, DOS
CURSOS OFERTADOS NA UNIDADE, DECURSOS OFERTADOS NA UNIDADE, DE
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINOENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO PARA O ANO DE 2022"MÉDIO PARA O ANO DE 2022"

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RENATA ALVES DE LIMA BROSCORENATA ALVES DE LIMA BROSCO

InícioInício 2021-08-02 00:00:002021-08-02 00:00:00
FimFim 2022-12-31 00:00:002022-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
A finalidade deste projeto é atender a alteração dos cursos cujasA finalidade deste projeto é atender a alteração dos cursos cujas
matrizes curriculares não estão de acordo com os novosmatrizes curriculares não estão de acordo com os novos
itinerários. Portanto, este projeto tem como objetivo e meta,itinerários. Portanto, este projeto tem como objetivo e meta,
estudar as propostas de cursos MTec com novo itinerário paraestudar as propostas de cursos MTec com novo itinerário para
troca dos cursos ofertados na unidade, de ensino Técnicotroca dos cursos ofertados na unidade, de ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio para o ano de 2022.Integrado ao Ensino Médio para o ano de 2022.

DenominaçãoDenominação Revitalizando Espaços da EtecRevitalizando Espaços da Etec
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TULIO CESAR ROCHA CAMARGOTULIO CESAR ROCHA CAMARGO

InícioInício 2021-08-01 00:00:002021-08-01 00:00:00
FimFim 2025-08-01 00:00:002025-08-01 00:00:00
DescriçãoDescrição
Revitalização e adequação de novos espaços que atenderão osRevitalização e adequação de novos espaços que atenderão os
cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Informática paracursos de Desenvolvimento de Sistemas, Informática para
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Internet, Edificações, Design de Interiores, Eventos eInternet, Edificações, Design de Interiores, Eventos e
Agenciamento de Viagens, os quais contemplarão das atividadesAgenciamento de Viagens, os quais contemplarão das atividades
práticas e diferenciadas até o ano de 2025 (5 anos).práticas e diferenciadas até o ano de 2025 (5 anos).

DenominaçãoDenominação Visite Fernando PrestesVisite Fernando Prestes
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANDRE ALBERTO CACIATOREANDRE ALBERTO CACIATORE

InícioInício 2021-09-08 00:00:002021-09-08 00:00:00
FimFim 2021-10-08 00:00:002021-10-08 00:00:00
DescriçãoDescrição
O Visite Fernando Prestes é um evento que envolve alunos,O Visite Fernando Prestes é um evento que envolve alunos,
professores e funcionários no ato de recepcionar a comunidade,professores e funcionários no ato de recepcionar a comunidade,
apresentando a Escola, cursos e projetos desenvolvidos naapresentando a Escola, cursos e projetos desenvolvidos na
Unidade. Em um formato de exposição, o Visite mobiliza o corpoUnidade. Em um formato de exposição, o Visite mobiliza o corpo
docente e discente na preparação de estandes e salas de cadadocente e discente na preparação de estandes e salas de cada
curso oferecido pela Etec, compartilhando trabalhos ecurso oferecido pela Etec, compartilhando trabalhos e
experiências com os visitantes. Palestras são realizadas sobreexperiências com os visitantes. Palestras são realizadas sobre
temas específicos da área técnica e atrações culturais entretêmtemas específicos da área técnica e atrações culturais entretêm
toda a comunidade escolar. Edição 2021: Mantendo a fórmula detoda a comunidade escolar. Edição 2021: Mantendo a fórmula de
sucesso da edição de 2020 e, em função da manutenção dassucesso da edição de 2020 e, em função da manutenção das
aulas remotas, o evento acontecerá durante 11 dias e seráaulas remotas, o evento acontecerá durante 11 dias e será
totalmente virtual. Com uma proposta adequada ao momento emtotalmente virtual. Com uma proposta adequada ao momento em
que vivemos, o evento terá como sede o Youtube, onde ocorreráque vivemos, o evento terá como sede o Youtube, onde ocorrerá
a exposição dos cursos em formato audiovisual, atrações culturaisa exposição dos cursos em formato audiovisual, atrações culturais
e atividades de engajamento com os alunos. No canal, aindae atividades de engajamento com os alunos. No canal, ainda
serão transmitidas, ao vivo, a abertura do evento e palestrasserão transmitidas, ao vivo, a abertura do evento e palestras
técnicas. O evento terá uma integração com a rede socialtécnicas. O evento terá uma integração com a rede social
Instagram, através do perfil @visitefernandoprestes comInstagram, através do perfil @visitefernandoprestes com
produção de conteúdo e divulgação do evento, que tambémprodução de conteúdo e divulgação do evento, que também
ocorrerá pelo Facebook e Whatsapp. A 3a edição do Visite será,ocorrerá pelo Facebook e Whatsapp. A 3a edição do Visite será,
portanto, um evento em redes e mídias sociais, seguindo asportanto, um evento em redes e mídias sociais, seguindo as
tendências de mercado e se adequando à realidade imposta pelatendências de mercado e se adequando à realidade imposta pela
pandemia.pandemia.

DenominaçãoDenominação Gincana da AmizadeGincana da Amizade
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DINAMENE OLIVEIRA NEVESDINAMENE OLIVEIRA NEVES

InícioInício 2021-05-31 00:00:002021-05-31 00:00:00
FimFim 2021-11-30 00:00:002021-11-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
A Gincana visa integrar e interagir com todos os alunos do EnsinoA Gincana visa integrar e interagir com todos os alunos do Ensino
Médio, Novotec e Técnico Integrado ao Médio. Trata-se de umaMédio, Novotec e Técnico Integrado ao Médio. Trata-se de uma
atividade interativa, que abrange várias provas diferenciadas, taisatividade interativa, que abrange várias provas diferenciadas, tais
quais: esportivas, culturais, científicas e solidárias. Temos umquais: esportivas, culturais, científicas e solidárias. Temos um
público bastante diversificado na Etec e, por isso, a gincanapúblico bastante diversificado na Etec e, por isso, a gincana
trabalha com diversos aspectos cognitivos e visuais, estimulandotrabalha com diversos aspectos cognitivos e visuais, estimulando
o desenvolvimento e a busca do conhecimento em diferenteso desenvolvimento e a busca do conhecimento em diferentes
formas de saberes.formas de saberes.

DenominaçãoDenominação EmpregatecEmpregatec
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CINTIA APARECIDA DE CAMARGO HANNICKELCINTIA APARECIDA DE CAMARGO HANNICKEL
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InícioInício 2020-08-01 00:00:002020-08-01 00:00:00
FimFim 2023-12-31 00:00:002023-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
IDENTIFICAÇÃO ETEC Fernando Prestes (016) MUNICÍPIO:IDENTIFICAÇÃO ETEC Fernando Prestes (016) MUNICÍPIO:
Sorocaba TÍTULO DO PROJETO: Empregatec Professor (a)Sorocaba TÍTULO DO PROJETO: Empregatec Professor (a)
Responsável: Cíntia Aparecida de Camargo Hannickel OBJETIVO(S)Responsável: Cíntia Aparecida de Camargo Hannickel OBJETIVO(S)
DO PROJETO: · Visitas semestrais em todas às salas, explicando oDO PROJETO: · Visitas semestrais em todas às salas, explicando o
que é o estágio e quais suas regras, bem como acompanhamentoque é o estágio e quais suas regras, bem como acompanhamento
dos alunos que já estão estagiando; Elaboração de um modelodos alunos que já estão estagiando; Elaboração de um modelo
correto de currículo, contendo informações atuais exigidas pelascorreto de currículo, contendo informações atuais exigidas pelas
empresas, onde o mesmo seja disponibilizado no site da escola eempresas, onde o mesmo seja disponibilizado no site da escola e
possa nortear nossos discentes, permitindo que obtenham maiorpossa nortear nossos discentes, permitindo que obtenham maior
sucesso na conquista do Estágio/ Emprego; · Elaboração de umsucesso na conquista do Estágio/ Emprego; · Elaboração de um
Vídeo/ Live, com dicas de Apresentação pessoal / Vestimenta,Vídeo/ Live, com dicas de Apresentação pessoal / Vestimenta,
Postura e Auto Controle, para que nossos discentes tenham maiorPostura e Auto Controle, para que nossos discentes tenham maior
assertividade nas entrevistas; · Acompanhamento individualizadoassertividade nas entrevistas; · Acompanhamento individualizado
dos estagiários, visando sanar às dificuldades encontradasdos estagiários, visando sanar às dificuldades encontradas
durante o período de estágio; · Divulgação de vagas no site dadurante o período de estágio; · Divulgação de vagas no site da
escola; · Visitar empresas com intuito de aumentar em 10% oescola; · Visitar empresas com intuito de aumentar em 10% o
número dos estágios, promovendo maior visibilidade aos nossosnúmero dos estágios, promovendo maior visibilidade aos nossos
cursos; · Aumentar às contratações na modalidade Jovemcursos; · Aumentar às contratações na modalidade Jovem
Aprendiz em 20%. Divulgar o programa aos nossos alunos doAprendiz em 20%. Divulgar o programa aos nossos alunos do
curso Técnico em Administração, explicando às regras ecurso Técnico em Administração, explicando às regras e
fomentando esse mercado ainda não atingido por nossos alunos.fomentando esse mercado ainda não atingido por nossos alunos.
CRONOGRAMA DO PROJETO ATIVIDADES PERÍODOS Visitas àsCRONOGRAMA DO PROJETO ATIVIDADES PERÍODOS Visitas às
salas:Todo início de semestre Modelo de Currículo no site: Todosalas:Todo início de semestre Modelo de Currículo no site: Todo
início de semestre Divulgação de Vagas: Semanalmente Reuniãoinício de semestre Divulgação de Vagas: Semanalmente Reunião
com os estagiários: Trimestralmente Visita às empresas:com os estagiários: Trimestralmente Visita às empresas:
Mensalmente RESULTADOS ESPERADOS: Promover um aumentoMensalmente RESULTADOS ESPERADOS: Promover um aumento
significativo nos estágios/empregos, ofertados em nossa unidadesignificativo nos estágios/empregos, ofertados em nossa unidade
de ensino, auxiliar nossos alunos para que sejam mais assertivosde ensino, auxiliar nossos alunos para que sejam mais assertivos
na elaboração dos currículos, em processos seletivos ena elaboração dos currículos, em processos seletivos e
entrevistas. Orientar os discentes sobre suas responsabilidadesentrevistas. Orientar os discentes sobre suas responsabilidades
enquanto estagiários, obrigações e deveres para com a escola eenquanto estagiários, obrigações e deveres para com a escola e
empresa. Visitar empresas de Sorocaba e Região, apresentandoempresa. Visitar empresas de Sorocaba e Região, apresentando
nossos cursos, promovendo notoriedade e aumento no número denossos cursos, promovendo notoriedade e aumento no número de
contratações.contratações.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
Fernando Prestes - 2021Fernando Prestes - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RENATA ALVES DE LIMA BROSCORENATA ALVES DE LIMA BROSCO

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa atender a orientação do Centro Paula Souza deEste projeto visa atender a orientação do Centro Paula Souza de
melhoria em 10% do índice de aprovação das turmas do períodomelhoria em 10% do índice de aprovação das turmas do período
noturno da Etec sede e suas Classes Descentralizadas, por meionoturno da Etec sede e suas Classes Descentralizadas, por meio
do incentivo de recursos pedagógicos diferenciados nas aulasdo incentivo de recursos pedagógicos diferenciados nas aulas
práticas dos cursos das turmas acompanhadas, no ano de 2021.práticas dos cursos das turmas acompanhadas, no ano de 2021.
Portanto, dentre as atividades a serem desenvolvidasPortanto, dentre as atividades a serem desenvolvidas
especificadas neste projeto, posso ressaltar a importância em darespecificadas neste projeto, posso ressaltar a importância em dar
continuidade ao trabalho de acompanhamento e análise dascontinuidade ao trabalho de acompanhamento e análise das
atividades docentes, promover momentos de reflexão, análise eatividades docentes, promover momentos de reflexão, análise e
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planejamento de técnicas, práticas ou recursos pedagógicosplanejamento de técnicas, práticas ou recursos pedagógicos
diversificados que possam ser utilizados como meios facilitadoresdiversificados que possam ser utilizados como meios facilitadores
no desenvolvimento das competências e habilidades discentesno desenvolvimento das competências e habilidades discentes
em aulas práticas dos cursos acompanhados. O acompanhamentoem aulas práticas dos cursos acompanhados. O acompanhamento
das aulas práticas, principalmente no período remoto, serádas aulas práticas, principalmente no período remoto, será
priorizado pela Coordenação Pedagógica em conjunto com opriorizado pela Coordenação Pedagógica em conjunto com o
Coordenador de Curso e Orientação e Apoio Educacional,Coordenador de Curso e Orientação e Apoio Educacional,
buscando identificar e reduzir lacunas de aprendizagembuscando identificar e reduzir lacunas de aprendizagem
existentes e promover o desenvolvimento das competências eexistentes e promover o desenvolvimento das competências e
habilidades necessárias e previstas no POAD e Plano de Curso.habilidades necessárias e previstas no POAD e Plano de Curso.
Espera-se atender integralmente as atribuições de suporteEspera-se atender integralmente as atribuições de suporte
didático-pedagógico do processo de ensino aprendizagem,didático-pedagógico do processo de ensino aprendizagem,
inerentes ao professor responsável pela Coordenação Pedagógica,inerentes ao professor responsável pela Coordenação Pedagógica,
conforme DELIBERAÇÃO CEETEPS 20, de 16-07-2015.conforme DELIBERAÇÃO CEETEPS 20, de 16-07-2015.

DenominaçãoDenominação Capacitando Etec - Professores,Capacitando Etec - Professores,
Administrativos e AlunosAdministrativos e Alunos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

DIVANIL ANTUNES URBANODIVANIL ANTUNES URBANO

InícioInício 2020-11-03 00:00:002020-11-03 00:00:00
FimFim 2022-11-30 00:00:002022-11-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
Proposta de elaboração de um cronograma de capacitações aoProposta de elaboração de um cronograma de capacitações ao
longo desse período, buscando em cada segmento para atenderlongo desse período, buscando em cada segmento para atender
as diversas propostas indicadas para sua realização.as diversas propostas indicadas para sua realização.

DenominaçãoDenominação 6. Visitec JIM - Descentralizada Fernando6. Visitec JIM - Descentralizada Fernando
PrestesPrestes

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

KELLY LUANA MIRANDA ROUGE ARRUDAKELLY LUANA MIRANDA ROUGE ARRUDA

InícioInício 2021-09-08 00:00:002021-09-08 00:00:00
FimFim 2021-10-08 00:00:002021-10-08 00:00:00
DescriçãoDescrição
A 6. edição do Visitec da descentralizada Joaquim Isidoro MarinsA 6. edição do Visitec da descentralizada Joaquim Isidoro Marins
da Fernando Prestes é um evento que envolve alunos, professoresda Fernando Prestes é um evento que envolve alunos, professores
e funcionários no ato de recepcionar a comunidade, apresentandoe funcionários no ato de recepcionar a comunidade, apresentando
a Escola, cursos e projetos desenvolvidos na Unidade. Em uma Escola, cursos e projetos desenvolvidos na Unidade. Em um
formato de exposição, o Visitec em conjunto com o Visiteformato de exposição, o Visitec em conjunto com o Visite
realizado na sede da escola mobiliza o corpo docente e discenterealizado na sede da escola mobiliza o corpo docente e discente
na preparação de estandes e salas de cada curso oferecido pelana preparação de estandes e salas de cada curso oferecido pela
Etec, compartilhando trabalhos e experiências com os visitantes.Etec, compartilhando trabalhos e experiências com os visitantes.
Palestras são realizadas sobre temas específicos da área técnicaPalestras são realizadas sobre temas específicos da área técnica
que entretêm toda a comunidade escolar. Edição 2021: Mantendoque entretêm toda a comunidade escolar. Edição 2021: Mantendo
a fórmula de sucesso da edição de 2020 e, em função daa fórmula de sucesso da edição de 2020 e, em função da
manutenção das aulas remotas, o evento acontecerá durante 11manutenção das aulas remotas, o evento acontecerá durante 11
dias e será totalmente virtual. Com uma proposta adequada aodias e será totalmente virtual. Com uma proposta adequada ao
momento em que vivemos, o evento terá como sede o Youtube,momento em que vivemos, o evento terá como sede o Youtube,
onde ocorrerá a exposição dos cursos em formato audiovisual,onde ocorrerá a exposição dos cursos em formato audiovisual,
atrações culturais e atividades de engajamento com os alunos. Noatrações culturais e atividades de engajamento com os alunos. No
canal, ainda serão transmitidas, ao vivo, a abertura do evento ecanal, ainda serão transmitidas, ao vivo, a abertura do evento e
palestras técnicas. O evento terá uma integração com a redepalestras técnicas. O evento terá uma integração com a rede
social Instagram, através do perfil @visitefernandoprestes comsocial Instagram, através do perfil @visitefernandoprestes com
produção de conteúdo e divulgação do evento, que tambémprodução de conteúdo e divulgação do evento, que também
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ocorrerá pelo Facebook e Whatsapp. A 6ª edição do Visitec e a 3aocorrerá pelo Facebook e Whatsapp. A 6ª edição do Visitec e a 3a
edição do Visite será,portanto, um evento em redes e mídiasedição do Visite será,portanto, um evento em redes e mídias
sociais, seguindo as tendências de mercado e se adequando àsociais, seguindo as tendências de mercado e se adequando à
realidade imposta pela pandemia.realidade imposta pela pandemia.

DenominaçãoDenominação Reestruturação e otimização dos recursos deReestruturação e otimização dos recursos de
informática nos laboratórios, salasinformática nos laboratórios, salas
ambientes e demais dependências daambientes e demais dependências da
unidadeunidade

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TULIO CESAR ROCHA CAMARGOTULIO CESAR ROCHA CAMARGO

InícioInício 2020-08-01 00:00:002020-08-01 00:00:00
FimFim 2023-12-31 00:00:002023-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
A Constante estruturação e otimização dos recursos deA Constante estruturação e otimização dos recursos de
informática disponíveis nos laboratórios e dependências dainformática disponíveis nos laboratórios e dependências da
Instituição devem ser feitas no mínimo anualmente , para que osInstituição devem ser feitas no mínimo anualmente , para que os
mesmos possam acompanhar as mudanças ocorridas no mercadomesmos possam acompanhar as mudanças ocorridas no mercado
de trabalho e principalmente na escola, sendo esse, o maiorde trabalho e principalmente na escola, sendo esse, o maior
interesse seguido por todos os cursos, para que o corpo discenteinteresse seguido por todos os cursos, para que o corpo discente
tenha um bom aproveitamento e esteja apto a se deparar comtenha um bom aproveitamento e esteja apto a se deparar com
tais mudanças no mercado.tais mudanças no mercado.
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