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IntroduçãoIntrodução
  

IntroduçãoIntrodução

Ao desenvolvermos em equipe o Plano Plurianual de Gestão Pedagógica 2019 nos inspiramos naAo desenvolvermos em equipe o Plano Plurianual de Gestão Pedagógica 2019 nos inspiramos na
perspectiva Freiriana que concebe a Educação como prática da liberdade, onde os atores daperspectiva Freiriana que concebe a Educação como prática da liberdade, onde os atores da
comunidade escolar são os protagonistas do processo, que juntos dialogam, problematizam ecomunidade escolar são os protagonistas do processo, que juntos dialogam, problematizam e
constroem o conhecimento, neste sentido Freire destaca;constroem o conhecimento, neste sentido Freire destaca;

“É preciso que a educação esteja ? em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos ?“É preciso que a educação esteja ? em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos ?
adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir?se comoadaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir?se como
pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer apessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a
cultura e a história” (FREIRE, 1980).cultura e a história” (FREIRE, 1980).

Nessa direção, entendemos a relação da escola com o mundo, como um processo de constanteNessa direção, entendemos a relação da escola com o mundo, como um processo de constante
transformação, onde são reclamamos a autonomia, participação e cidadania no espaço escolar quetransformação, onde são reclamamos a autonomia, participação e cidadania no espaço escolar que
podem ser traduzidos em forma de projetos da própria escola. Este projeto, além de ser pedagógico,podem ser traduzidos em forma de projetos da própria escola. Este projeto, além de ser pedagógico,
por tratar dos métodos, currículos da escola, também deve ser político indicando uma direção, umpor tratar dos métodos, currículos da escola, também deve ser político indicando uma direção, um
rumo a ser tomado.Nesse sentido GADOTTI & ROMÃO (Orgs.) discorrem:rumo a ser tomado.Nesse sentido GADOTTI & ROMÃO (Orgs.) discorrem:

“Se considerarmos que planejar a educação de forma socializada é exercitar a cidadania, pois“Se considerarmos que planejar a educação de forma socializada é exercitar a cidadania, pois
implica em tomada de decisões, em envolvimento com as ações do cotidiano escolar e em avaliaçãoimplica em tomada de decisões, em envolvimento com as ações do cotidiano escolar e em avaliação
dos serviços prestados à população, o planejamento deve começar pela inserção de toda ados serviços prestados à população, o planejamento deve começar pela inserção de toda a
sociedade no debate democrático sobre questões relativas não só ao processo de ensino esociedade no debate democrático sobre questões relativas não só ao processo de ensino e
aprendizagem, mas também em relação às questões administrativas e financeiras da escola e àsaprendizagem, mas também em relação às questões administrativas e financeiras da escola e às
questões da própria sociedade em que ela se insere, considerando sempre os condicionantesquestões da própria sociedade em que ela se insere, considerando sempre os condicionantes
socioculturais e políticos que influenciam e afetam diretamente o cotidiano escolar.” (2001 pg.85)socioculturais e políticos que influenciam e afetam diretamente o cotidiano escolar.” (2001 pg.85)

Na Etec Prof. Elias Miguel Junior o presente projeto é imprescindível, uma vez que atende aosNa Etec Prof. Elias Miguel Junior o presente projeto é imprescindível, uma vez que atende aos
interesses da comunidade interna e externa, colocando como objetivo, sempre transformar parainteresses da comunidade interna e externa, colocando como objetivo, sempre transformar para
inovar o sistema de ensino-aprendizagem e atender às suas características regionais e expectativasinovar o sistema de ensino-aprendizagem e atender às suas características regionais e expectativas
futuras, ou seja, preparar os alunos para exercer sua cidadania, qualificá-los para o mercado defuturas, ou seja, preparar os alunos para exercer sua cidadania, qualificá-los para o mercado de
trabalho, atender a comunidade com projetos sociais de educação.trabalho, atender a comunidade com projetos sociais de educação.
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II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

Descrição:Descrição:

A ETEC Prof. Elias Miguel Junior oferece habilitação no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios sendo:A ETEC Prof. Elias Miguel Junior oferece habilitação no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios sendo:

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino MédioHabilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio

O curso Técnico em Administração é o profissional que empreende, analisa, interpreta eO curso Técnico em Administração é o profissional que empreende, analisa, interpreta e
correlaciona, de forma sistêmica, os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis,correlaciona, de forma sistêmica, os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis,
respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos e as possibilidades de integraçãorespeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos e as possibilidades de integração
das economias contemporâneas. Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo,das economias contemporâneas. Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo,
confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoque. Opera sistemas deconfecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoque. Opera sistemas de
informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, comoinformações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como
suporte às operações organizacionais.suporte às operações organizacionais.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
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receberá o Diploma de Técnico em Administração que lhe dará o direito de exercer a profissão dereceberá o Diploma de Técnico em Administração que lhe dará o direito de exercer a profissão de
Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) no nível daTécnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) no nível da
Educação Superior.Educação Superior.

Mercado de Trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor. A habilitação está divididaMercado de Trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor. A habilitação está dividida
em três módulos semestrais, com direito a certificação:em três módulos semestrais, com direito a certificação:

1º módulo: 1º módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de “Auxiliar Administrativo”Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de “Auxiliar Administrativo”

2º módulo: 2º módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de “AssistenteQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de “Assistente
Administrativo”Administrativo”

3º módulo: 3º módulo: Habilitação Profissional de “Técnico em Administração”Habilitação Profissional de “Técnico em Administração”

Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet Integrado aoHabilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet Integrado ao
Ensino MédioEnsino Médio

O curso Técnico em Informática para Internet é o profissional que desenvolve e realiza manutençõesO curso Técnico em Informática para Internet é o profissional que desenvolve e realiza manutenções
em em websiteswebsites, portais na Internet e Intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de projetos para, portais na Internet e Intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de projetos para
construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados noconstruir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no
comércio e comércio e marketing marketing eletrônicos.eletrônicos.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de Técnico em Informática para Internet que lhe dará o direito de exercer areceberá o Diploma de Técnico em Informática para Internet que lhe dará o direito de exercer a
profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) noprofissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) no
nível da Educação Superior.nível da Educação Superior.

Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho: : Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandemInstituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem
programação de computadores para Internet. A habilitação está dividida em três módulosprogramação de computadores para Internet. A habilitação está dividida em três módulos
semestrais, com direito a certificação:semestrais, com direito a certificação:

1º módulo: 1º módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de "Auxiliar de InformáticaQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de "Auxiliar de Informática
para Internet"para Internet"

2º módulo: 2º módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de "AuxiliarQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de "Auxiliar
em em Design Design de de Websites"Websites"

3º módulo: 3º módulo: Habilitação Profissional de "Técnico em Informática para Internet"Habilitação Profissional de "Técnico em Informática para Internet"

MTECMTEC

Descrição:Descrição:

A ETEC Prof. Elias Miguel Junior oferece habilitação no A ETEC Prof. Elias Miguel Junior oferece habilitação no Eixo Tecnológico Gestão e NegóciosEixo Tecnológico Gestão e Negócios
sendo:sendo:

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração - MTECEnsino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração - MTEC

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Ensino Médio com HabilitaçãoCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Ensino Médio com Habilitação
Profissional de Técnico em Administração, estruturado na forma de oferecimento Integrada aoProfissional de Técnico em Administração, estruturado na forma de oferecimento Integrada ao
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Ensino Médio é constituído por:Ensino Médio é constituído por:

• Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);• Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);

• Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).• Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração quereceberá o Diploma de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração que
lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento delhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de
estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos -Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos -
MTECMTEC

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Ensino Médio com HabilitaçãoCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Ensino Médio com Habilitação
Profissional de Técnico em Recursos Humanos, estruturado na forma de oferecimento Integrada aoProfissional de Técnico em Recursos Humanos, estruturado na forma de oferecimento Integrada ao
Ensino Médio é constituído por:Ensino Médio é constituído por:

• Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);• Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);

• Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).• Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanosreceberá o Diploma de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos
que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e oque lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o
prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

A ETEC Prof. Elias Miguel Junior oferece habilitação no A ETEC Prof. Elias Miguel Junior oferece habilitação no Eixo Tecnológico Informação eEixo Tecnológico Informação e
ComunicaçãoComunicação sendo: sendo:

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco de Dados -Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco de Dados -
MTECMTEC

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Ensino Médio com QualificaçãoCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Ensino Médio com Qualificação
Profissional de Administrador de Banco de Dados, estruturado na forma de oferecimento IntegradaProfissional de Administrador de Banco de Dados, estruturado na forma de oferecimento Integrada
ao Ensino Médio é constituído por:ao Ensino Médio é constituído por:

• Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);• Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);

• Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).• Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Certificado de Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco dereceberá o Certificado de Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco de
Dados que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e oDados que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o
prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre
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Recursos HumanosRecursos Humanos

Atualmente a Etec Professor Elias Miguel Júnior, o Programa de Expansão II ( EE CelAtualmente a Etec Professor Elias Miguel Júnior, o Programa de Expansão II ( EE Cel
Pedro Dias Campos - Capela do Alto e EE Comendador Pereira Inácio- Votorantim ) estãoPedro Dias Campos - Capela do Alto e EE Comendador Pereira Inácio- Votorantim ) estão
estruturadas da seguinte forma:estruturadas da seguinte forma:

64 docentes, que ministram aulas na Etec Prof. Elias Miguel Júnior/Votorantim, EE64 docentes, que ministram aulas na Etec Prof. Elias Miguel Júnior/Votorantim, EE
Comendador Pereira Inácio/Votorantim e EE Cel Pedro Dias Campos/Capela do Alto;Comendador Pereira Inácio/Votorantim e EE Cel Pedro Dias Campos/Capela do Alto;
11 coordenadores de curso, sendo05 (CINCO) Etec Prof. Elias Miguel Júnior11 coordenadores de curso, sendo05 (CINCO) Etec Prof. Elias Miguel Júnior,,01 (UM) na Classe01 (UM) na Classe
Descentralizada Comendador Pereira Inácio e 01 (UM) na Classe Descentralizada E.E. CoronelDescentralizada Comendador Pereira Inácio e 01 (UM) na Classe Descentralizada E.E. Coronel
Pedro Dias de Campos em Capela do Alto;Pedro Dias de Campos em Capela do Alto;
03 coordenadores de laboratório, sendo 01 (um)naEtec Prof. Elias Miguel Júnior; 01 (um)03 coordenadores de laboratório, sendo 01 (um)naEtec Prof. Elias Miguel Júnior; 01 (um)
naClasse Descentralizada Comendador Pereira Inácio e 01 (um) na Classe DescentralizadanaClasse Descentralizada Comendador Pereira Inácio e 01 (um) na Classe Descentralizada
E.E. Coronel Pedro Dias de Campos em Capela do Alto;E.E. Coronel Pedro Dias de Campos em Capela do Alto;
02 coordenadores de prédio PPEII - 01 (um) EE Comendador Pereira Inácio/Votorantim e 0102 coordenadores de prédio PPEII - 01 (um) EE Comendador Pereira Inácio/Votorantim e 01
(um)EE Cel.Pedro Dias Campos/Capela do Alto;(um)EE Cel.Pedro Dias Campos/Capela do Alto;
01 coordenador Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;01 coordenador Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;
01 coordenador Responsável pelo Núcleo de Orientação e Apoio Educacional;01 coordenador Responsável pelo Núcleo de Orientação e Apoio Educacional;
02 servidores administrativos Etec Prof. elias Miguel Júnior;02 servidores administrativos Etec Prof. elias Miguel Júnior;
01 auxiliar docenteEtec Prof. Elias Miguel Júnior;01 auxiliar docenteEtec Prof. Elias Miguel Júnior;
01 servidores cedidos pela administração municipal local - Etec Prof. Elias Miguel Júnior;01 servidores cedidos pela administração municipal local - Etec Prof. Elias Miguel Júnior;
01 estagiários cedidos pela administração municipal local- Etec Prof. Elias Miguel Júnior ;01 estagiários cedidos pela administração municipal local- Etec Prof. Elias Miguel Júnior ;
04 estagiários da CIEE na Etec Prof. Elias Miguel Júnior;04 estagiários da CIEE na Etec Prof. Elias Miguel Júnior;

TerceirizadasTerceirizadas

Etec Prof. Elias Miguel JúniorEtec Prof. Elias Miguel Júnior

04 colaboradores da Empresa Provac Serviços LTDA04 colaboradores da Empresa Provac Serviços LTDA

06 colabores da Empresa Alphagama Vigiância e Segurança LTDA06 colabores da Empresa Alphagama Vigiância e Segurança LTDA

02 colaboradores da Empresa Gota Limpa LTDA;02 colaboradores da Empresa Gota Limpa LTDA;

EE Comendador Pereira InácioEE Comendador Pereira Inácio

01 colaborador da Empresa Especialy Terceirizada LTDA01 colaborador da Empresa Especialy Terceirizada LTDA

EE Cel Pedro Dias CamposEE Cel Pedro Dias Campos

01 colaborador da Empresa Pluri Serviços LTDA;01 colaborador da Empresa Pluri Serviços LTDA;

..

NomeNome Elieslei Couto BarbosaElieslei Couto Barbosa
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Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assistente Técnico Administrativo I PrestarAssistente Técnico Administrativo I Prestar

assistência em assuntos relativos à área de suaassistência em assuntos relativos à área de sua
atuação, elaborando e propondo programas deatuação, elaborando e propondo programas de
trabalho, desenvolvendo atividades detrabalho, desenvolvendo atividades de
planejamento, organização, avaliação, controle eplanejamento, organização, avaliação, controle e
orientação. Descrição Detalhada: a)Assistirorientação. Descrição Detalhada: a)Assistir
tecnicamente o dirigente da unidade,tecnicamente o dirigente da unidade,
representando-o junto a colegiados e outrasrepresentando-o junto a colegiados e outras
autoridades; b)Elaborar e propor programas deautoridades; b)Elaborar e propor programas de
trabalho, desenvolvendo atividades detrabalho, desenvolvendo atividades de
planejamento e oganização, de acordo com aplanejamento e oganização, de acordo com a
legislação em vigor e necessidades da sua árealegislação em vigor e necessidades da sua área
de atuação; c)Ralizar estudos e pesquisas parade atuação; c)Ralizar estudos e pesquisas para
elaboração de normas, regulamentos, manuais deelaboração de normas, regulamentos, manuais de
procedimentos, instruções e outros, visandoprocedimentos, instruções e outros, visando
orientar os usuários e facilitar o fluxo do trabalho;orientar os usuários e facilitar o fluxo do trabalho;
d)Acompanhar, orientar e controlar a implantaçãod)Acompanhar, orientar e controlar a implantação
e o desenvolvimento de atividades pertinentes ae o desenvolvimento de atividades pertinentes a
sua área de atuação, avaliando os resultadossua área de atuação, avaliando os resultados
alcançados; e)Analisar processos e expedientes,alcançados; e)Analisar processos e expedientes,
elaborando informações, pareceres, ofícios,elaborando informações, pareceres, ofícios,
portarias e outros, necessários à instrução e aportarias e outros, necessários à instrução e a
tramitação dos mesmos; f)Manter o dirigente datramitação dos mesmos; f)Manter o dirigente da
unidade informado sobre o desenvolvimento dosunidade informado sobre o desenvolvimento dos
trabalhos e resultados alcançados, a fim detrabalhos e resultados alcançados, a fim de
possibilitar a avaliação das políticas aplicadas;possibilitar a avaliação das políticas aplicadas;
g)Orientar outros profissionais em assuntos e suag)Orientar outros profissionais em assuntos e sua
especialidade; h)Manter intercâmbio com outrosespecialidade; h)Manter intercâmbio com outros
órgãos e profissionais especializados, a fim deórgãos e profissionais especializados, a fim de
obter subsídios para implantação ou melhoria dosobter subsídios para implantação ou melhoria dos
serviços pertinentes a sua área de atuação;serviços pertinentes a sua área de atuação;
i)Realizar, quando for o caso, visitas técnicas comi)Realizar, quando for o caso, visitas técnicas com
objetivo de cumprir atribuições gerais eobjetivo de cumprir atribuições gerais e
específicas da unidade; j)Realizar levantamento,específicas da unidade; j)Realizar levantamento,
no âmbito das unidades de ensino, dasno âmbito das unidades de ensino, das
necessidades de qualificação de mão de obra paranecessidades de qualificação de mão de obra para
vários setores produtivos, com objetivo devários setores produtivos, com objetivo de
identificar aqueles cursos considerados oportunosidentificar aqueles cursos considerados oportunos
para suprí-las, segundo as demandas regionaispara suprí-las, segundo as demandas regionais
das empresas e outras instituições; k)Propor aosdas empresas e outras instituições; k)Propor aos
dirigentes das unidades de ensino, adoção dedirigentes das unidades de ensino, adoção de
parcerias com as empresas e instituições locais,parcerias com as empresas e instituições locais,
nas áreas de qualificação d mão de obra e outras,nas áreas de qualificação d mão de obra e outras,
de acordo com as políticas e diretrizesde acordo com as políticas e diretrizes
estabelecidas pela Administração Central; l)Zelarestabelecidas pela Administração Central; l)Zelar
pela guarda, conservação e limpeza depela guarda, conservação e limpeza de
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho,equipamentos e materiais peculiares ao trabalho,
bem como dos locais; m)Desempenhar outrasbem como dos locais; m)Desempenhar outras
atividades correlatas e afins.atividades correlatas e afins.

NomeNome Jaqueline da Silva BonadiaJaqueline da Silva Bonadia
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviço - Área Acadêmica Dirigir asDiretor de Serviço - Área Acadêmica Dirigir as
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atividades sob sua responsabilidade, planejando,atividades sob sua responsabilidade, planejando,
organizando e controlando as mesmas, paraorganizando e controlando as mesmas, para
assegurar os resultados fixados e assistir o seuassegurar os resultados fixados e assistir o seu
superior imediato. Descrição Detalhada: a)Dirigir,superior imediato. Descrição Detalhada: a)Dirigir,
coordenar, orientar e controlar o desenvolvimentocoordenar, orientar e controlar o desenvolvimento
das atividades da área de atuação. b)Identificar asdas atividades da área de atuação. b)Identificar as
necessidades do órgão, nos aspectos atinentes anecessidades do órgão, nos aspectos atinentes a
área de atuação, propondo as políticas de ação,área de atuação, propondo as políticas de ação,
decidindo sobre normas, diretrizes edecidindo sobre normas, diretrizes e
procedimentos a serem adotados; c)Participar daprocedimentos a serem adotados; c)Participar da
elaboração das políticas a serem adotadas peloelaboração das políticas a serem adotadas pelo
órgão, referente a área em que atua, baseando-seórgão, referente a área em que atua, baseando-se
nos informes e conclusões levantadas, e em suanos informes e conclusões levantadas, e em sua
experiência, a fim de contribuir para definição deexperiência, a fim de contribuir para definição de
objetivos gerais e específicos para articulaçãoobjetivos gerais e específicos para articulação
com as demais áreas da instituição; d)Elaborar ocom as demais áreas da instituição; d)Elaborar o
plano de atividades da área de atuação, baseando-plano de atividades da área de atuação, baseando-
se nos objetivos a serem alcançados e nase nos objetivos a serem alcançados e na
disponibilidade de recursos humanos e materiais ,disponibilidade de recursos humanos e materiais ,
para definir prioridades, sistemas e rotinas;para definir prioridades, sistemas e rotinas;
e)Emitir pareceres ou informações sobre assuntose)Emitir pareceres ou informações sobre assuntos
pertinentes a área de atuação, colaborando nopertinentes a área de atuação, colaborando no
processo de tomada de decisão; f)Organizar osprocesso de tomada de decisão; f)Organizar os
trabalhos na sua área de atuação, baseando-setrabalhos na sua área de atuação, baseando-se
nas diretrizes da política geral, para assegurar onas diretrizes da política geral, para assegurar o
fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e afluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e a
homogeneidade de administração na Unidade.homogeneidade de administração na Unidade.
g)Manter informada o seu superior imediato sobreg)Manter informada o seu superior imediato sobre
o desenvolvimento dos trabalhos e resultadoso desenvolvimento dos trabalhos e resultados
alcançados, para possibilitar a avaliação dasalcançados, para possibilitar a avaliação das
políticas aplicadas; h)Manter intercâmbio compolíticas aplicadas; h)Manter intercâmbio com
outros órgãos, visando obter subsídios paraoutros órgãos, visando obter subsídios para
desenvolvimento da área de atuação; i)Promoverdesenvolvimento da área de atuação; i)Promover
o desenvolvimento profissional dos recursoso desenvolvimento profissional dos recursos
humanos da sua área de atuação; j)Desempenharhumanos da sua área de atuação; j)Desempenhar
outras atividades correlatas e afins.outras atividades correlatas e afins.

NomeNome Nivânia Aparecida RochaNivânia Aparecida Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação : Direito Ministra Aulas emFormação : Direito Ministra Aulas em

Componentes de cursos técnicos da área deComponentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios: Serviços Jurídicos eGestão e Negócios: Serviços Jurídicos e
AdministraçãoAdministração

NomeNome Gisele da Silva Gisele da Silva 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração. Ministra aulas emFormação: Administração. Ministra aulas em

cursos das áreas de Gestão e Negócios /cursos das áreas de Gestão e Negócios /
Informação e comunicação :Informação e comunicação :
(Administração,Logística e Informática)(Administração,Logística e Informática)

NomeNome José Roberto Silva CostaJosé Roberto Silva Costa
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração de Negócios. MinistraFormação: Administração de Negócios. Ministra

aulas em cursos das áreas de Gestão e Negócios /aulas em cursos das áreas de Gestão e Negócios /
Informação e comunicação :Informação e comunicação :
(Administração,Logística e Informática)(Administração,Logística e Informática)

NomeNome Carmem Eliana da SilvaCarmem Eliana da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação Ciências Contábeis Ministra aulas emFormação Ciências Contábeis Ministra aulas em

cursos técnicos na área de Gestão e Negócios : (cursos técnicos na área de Gestão e Negócios : (
Logística / Administração)Logística / Administração)

NomeNome Ivani Torres BraghettiIvani Torres Braghetti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciada em Artes Ministra aulas emFormação: Licenciada em Artes Ministra aulas em

componentes do Ensino Médiocomponentes do Ensino Médio

NomeNome Jose Antonio RibasJose Antonio Ribas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Tecnologia em Gestão de LogísticaFormação: Tecnologia em Gestão de Logística

Ministra aulas em componentes de cursosMinistra aulas em componentes de cursos
técnicos da área de gestão e negócios (Logística,técnicos da área de gestão e negócios (Logística,
Administração)Administração)

NomeNome Fernanda Maisa Soares dos SantosFernanda Maisa Soares dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciada em Letras (Inglês) MinistraFormação: Licenciada em Letras (Inglês) Ministra

aulas no ensino Médio e no curso Técnico deaulas no ensino Médio e no curso Técnico de
Logística Integrado ao Ensino MédioLogística Integrado ao Ensino Médio

NomeNome Ivair Antonio CastanharoIvair Antonio Castanharo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração de Empresas MinistraFormação: Administração de Empresas Ministra

aulas em componentes de cursos técnicos da áreaaulas em componentes de cursos técnicos da área
de Gestão e Negócios (Administração, Logística,de Gestão e Negócios (Administração, Logística,
Logística Integrado ao Ensino Médio)Logística Integrado ao Ensino Médio)

NomeNome Márcio MalaquiasMárcio Malaquias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Contabilidade Ministra aulas emFormação: Contabilidade Ministra aulas em

componentes de cursos técnicos da área decomponentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios (Logística)Gestão e Negócios (Logística)

NomeNome Tatiane Corte SilvaTatiane Corte Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviço - Área Administrativa Dirigir asDiretor de Serviço - Área Administrativa Dirigir as

atividades sob sua responsabilidade, planejando,atividades sob sua responsabilidade, planejando,
organizando e controlando as mesmas, paraorganizando e controlando as mesmas, para
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assegurar os resultados fixados e assistir o seuassegurar os resultados fixados e assistir o seu
superior imediato. Descrição Detalhada: a)Dirigir,superior imediato. Descrição Detalhada: a)Dirigir,
coordenar, orientar e controlar o desenvolvimentocoordenar, orientar e controlar o desenvolvimento
das atividades da área de atuação. b)Identificar asdas atividades da área de atuação. b)Identificar as
necessidades do órgão, nos aspectos atinentes anecessidades do órgão, nos aspectos atinentes a
área de atuação, propondo as políticas de ação,área de atuação, propondo as políticas de ação,
decidindo sobre normas, diretrizes edecidindo sobre normas, diretrizes e
procedimentos a serem adotados; c)Participar daprocedimentos a serem adotados; c)Participar da
elaboração das políticas a serem adotadas peloelaboração das políticas a serem adotadas pelo
órgão, referente a área em que atua, baseando-seórgão, referente a área em que atua, baseando-se
nos informes e conclusões levantadas, e em suanos informes e conclusões levantadas, e em sua
experiência, a fim de contribuir para definição deexperiência, a fim de contribuir para definição de
objetivos gerais e específicos para articulaçãoobjetivos gerais e específicos para articulação
com as demais áreas da instituição; d)Elaborar ocom as demais áreas da instituição; d)Elaborar o
plano de atividades da área de atuação, baseando-plano de atividades da área de atuação, baseando-
se nos objetivos a serem alcançados e nase nos objetivos a serem alcançados e na
disponibilidade de recursos humanos e materiais ,disponibilidade de recursos humanos e materiais ,
para definir prioridades, sistemas e rotinas;para definir prioridades, sistemas e rotinas;
e)Emitir pareceres ou informações sobre assuntose)Emitir pareceres ou informações sobre assuntos
pertinentes a área de atuação, colaborando nopertinentes a área de atuação, colaborando no
processo de tomada de decisão; f)Organizar osprocesso de tomada de decisão; f)Organizar os
trabalhos na sua área de atuação, baseando-setrabalhos na sua área de atuação, baseando-se
nas diretrizes da política geral, para assegurar onas diretrizes da política geral, para assegurar o
fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e afluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e a
homogeneidade de administração na Unidade.homogeneidade de administração na Unidade.
g)Manter informada o seu superior imediato sobreg)Manter informada o seu superior imediato sobre
o desenvolvimento dos trabalhos e resultadoso desenvolvimento dos trabalhos e resultados
alcançados, para possibilitar a avaliação dasalcançados, para possibilitar a avaliação das
políticas aplicadas; h)Manter intercâmbio compolíticas aplicadas; h)Manter intercâmbio com
outros órgãos, visando obter subsídios paraoutros órgãos, visando obter subsídios para
desenvolvimento da área de atuação; i)Promoverdesenvolvimento da área de atuação; i)Promover
o desenvolvimento profissional dos recursoso desenvolvimento profissional dos recursos
humanos da sua área de atuação; j)Desempenharhumanos da sua área de atuação; j)Desempenhar
outras atividades correlatas e afins.outras atividades correlatas e afins.

NomeNome Patricia Silva CostaPatricia Silva Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Analise de Sistemas Ministra aulas emFormação: Analise de Sistemas Ministra aulas em

componentes de cursos técnicos da área decomponentes de cursos técnicos da área de
Informação e Comunicação : Informática eInformação e Comunicação : Informática e
Informática para InternetInformática para Internet

NomeNome Alexandra Oliveira Stevaux CalegariAlexandra Oliveira Stevaux Calegari
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração e Comércio Exterior.Formação: Administração e Comércio Exterior.

Ministra aulas em cursos das áreas de Gestão eMinistra aulas em cursos das áreas de Gestão e
Negócios / Informação e comunicação :Negócios / Informação e comunicação :
(Administração,Logística e Informática)(Administração,Logística e Informática)

NomeNome Claudinei MeiraClaudinei Meira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração de Empresas MinistraFormação: Administração de Empresas Ministra
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aulas em cursos técnicos da área de gestão eaulas em cursos técnicos da área de gestão e
negócios (Administração e Logística)negócios (Administração e Logística)

NomeNome Cibele Ramos RochaCibele Ramos Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciada em Biologia Ministra aulasFormação: Licenciada em Biologia Ministra aulas

em componentes do ensino Médioem componentes do ensino Médio

NomeNome Cláudia Thomaz Aquino GreghiCláudia Thomaz Aquino Greghi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciatura Plena Administração deFormação: Licenciatura Plena Administração de

Empresas /Economia/Contabilidade/MatemáticaEmpresas /Economia/Contabilidade/Matemática
Ministra aulas em cursos técnicos da área deMinistra aulas em cursos técnicos da área de
gestão e negócios (Administração,gestão e negócios (Administração,
Logística,Serviços Jurídicos, Marketing)Logística,Serviços Jurídicos, Marketing)

NomeNome Cláudio Roberto CorredatoCláudio Roberto Corredato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Sistemas de Informação Ministra aulasFormação: Sistemas de Informação Ministra aulas

em cursos técnicos da área de informação eem cursos técnicos da área de informação e
comunicação(Informática)comunicação(Informática)

NomeNome Diego Francisco Fernandes MendesDiego Francisco Fernandes Mendes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciatura Plena em Quimica e FisicaFormação: Licenciatura Plena em Quimica e Fisica

Ministra aulas em componentes do Ensino MédioMinistra aulas em componentes do Ensino Médio

NomeNome Elieslei Couto BarbosaElieslei Couto Barbosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciado em Educação Física MinistraFormação: Licenciado em Educação Física Ministra

aulas em componentes do Ensino Médioaulas em componentes do Ensino Médio

NomeNome Solange Aparecida FerresSolange Aparecida Ferres
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar Administrativo Desenvolver serviços deAuxiliar Administrativo Desenvolver serviços de

apoio administrativo em geral, bem como manterapoio administrativo em geral, bem como manter
a ordem e a disciplina, controlando e orientandoa ordem e a disciplina, controlando e orientando
os alunos para a prática de bons hábitos eos alunos para a prática de bons hábitos e
respeito às normas institucionais, visando orespeito às normas institucionais, visando o
atendimento às necessidades das rotinas eatendimento às necessidades das rotinas e
sistemas estabelecidos, conforme sua área desistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.atuação.

NomeNome Moyses Brahim NetoMoyses Brahim Neto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Letras (Portugues/Ingles) PsicologiaFormação: Letras (Portugues/Ingles) Psicologia

Ministra aulas em componentes de cursosMinistra aulas em componentes de cursos
técnicos da área de Gestão e Negócios : Serviçostécnicos da área de Gestão e Negócios : Serviços
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Jurídicos, Marketing, Secretariado, Logística eJurídicos, Marketing, Secretariado, Logística e
Administração / Área de Informação eAdministração / Área de Informação e
Comunicação : InformáticaComunicação : Informática

NomeNome Paula Fabiana da Silva AgueroPaula Fabiana da Silva Aguero
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Análises de Sistemas Ministra aulas emFormação: Análises de Sistemas Ministra aulas em

componentes de cursos técnicos da área decomponentes de cursos técnicos da área de
Informação e Comunicação: Informática eInformação e Comunicação: Informática e
Informática para InternetInformática para Internet

NomeNome Luciá Piacitelli ThoméLuciá Piacitelli Thomé
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciada em Matemática MinistraFormação: Licenciada em Matemática Ministra

aulas em componentes do Ensino Médio e emaulas em componentes do Ensino Médio e em
cursos técnicos da área de Gestão e Negócioscursos técnicos da área de Gestão e Negócios
(Administração / Serviços Jurídicos)(Administração / Serviços Jurídicos)

NomeNome Jaqueline da SilvaJaqueline da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração de Negócios MinistraFormação: Administração de Negócios Ministra

aulas em componentes de cursos técnicos da áreaaulas em componentes de cursos técnicos da área
de Gestão e Negócios (Administração / Logística/de Gestão e Negócios (Administração / Logística/
Logística Integrado ao Ensino Médio)Logística Integrado ao Ensino Médio)

NomeNome Paulo Aires Pimenta JuniorPaulo Aires Pimenta Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciado em Geografia Ministra aulasFormação: Licenciado em Geografia Ministra aulas

nos seguintes componentes: Geografianos seguintes componentes: Geografia

NomeNome Rafael de Faveri Pereira LimaRafael de Faveri Pereira Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Sistemas de Informação Ministra aulasFormação: Sistemas de Informação Ministra aulas

em componentes de cursos técnicos da área deem componentes de cursos técnicos da área de
Informação e Comunicação: Informática e da áreaInformação e Comunicação: Informática e da área
de Gestão e Negócios: Logísticade Gestão e Negócios: Logística

NomeNome Wellington Haiek BrunoWellington Haiek Bruno
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação:Rede de Computadores Ministra aulasFormação:Rede de Computadores Ministra aulas

em componentes de cursos técnicos da área deem componentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios: Logística e também da ÁreaGestão e Negócios: Logística e também da Área
de Informação e Comunicação: Informática ede Informação e Comunicação: Informática e
Informática para InternetInformática para Internet

NomeNome Silvia Botaro Da RochaSilvia Botaro Da Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar Administrativo Desenvolver serviços deAuxiliar Administrativo Desenvolver serviços de
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apoio administrativo em geral, bem como manterapoio administrativo em geral, bem como manter
a ordem e a disciplina, controlando e orientandoa ordem e a disciplina, controlando e orientando
os alunos para a prática de bons hábitos eos alunos para a prática de bons hábitos e
respeito às normas institucionais, visando orespeito às normas institucionais, visando o
atendimento às necessidades das rotinas eatendimento às necessidades das rotinas e
sistemas estabelecidos, conforme sua área desistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.atuação.

NomeNome Wendell Roberto dos SantosWendell Roberto dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FORMAÇÃO: Tecnologo em Análise eFORMAÇÃO: Tecnologo em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas Ministra aulas emDesenvolvimento de Sistemas Ministra aulas em
componentes de cursos técnicos da área decomponentes de cursos técnicos da área de
Informação e Comunicação: InformáticaInformação e Comunicação: Informática

NomeNome Wilson Xavier da SilvaWilson Xavier da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Administração Ministra aulas emFormação: Administração Ministra aulas em

componentes de cursos técnicos da área decomponentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios : LogísticaGestão e Negócios : Logística

NomeNome Felipe Benedetti Abbud Abdalla Felipe Benedetti Abbud Abdalla 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciado em Matemática MinistraFormação: Licenciado em Matemática Ministra

aulas em componentes do Ensino Médioaulas em componentes do Ensino Médio

NomeNome Rosimeire Cristina da Silva de Moraes Rosimeire Cristina da Silva de Moraes 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas em componentes do Ensino Médio eMinistra Aulas em componentes do Ensino Médio e

em cursos técnicos da área de Gestão e Negócios:em cursos técnicos da área de Gestão e Negócios:
Secretariado e Serviços JurídicosSecretariado e Serviços Jurídicos

NomeNome Camila Peixoto Leme da SilvaCamila Peixoto Leme da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas em componentes do Ensino MédioMinistra Aulas em componentes do Ensino Médio

NomeNome Marcos Tadeu Cassar Vieira Marcos Tadeu Cassar Vieira 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra Aulas em componentes do Ensino MédioMinistra Aulas em componentes do Ensino Médio

NomeNome Lindinalva Aparecida da Silva JesusLindinalva Aparecida da Silva Jesus
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar Administrativo Desenvolver serviços deAuxiliar Administrativo Desenvolver serviços de

apoio administrativo em geral, bem como manterapoio administrativo em geral, bem como manter
a ordem e a disciplina, controlando e orientandoa ordem e a disciplina, controlando e orientando
os alunos para a prática de bons hábitos eos alunos para a prática de bons hábitos e
respeito às normas institucionais, visando orespeito às normas institucionais, visando o
atendimento às necessidades das rotinas eatendimento às necessidades das rotinas e
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sistemas estabelecidos, conforme sua área desistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.atuação.

NomeNome Carolina Prado Cardeal Carolina Prado Cardeal 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Licenciada em Letras Português /Formação: Licenciada em Letras Português /

Inglês Ministra aulas em componentes do EnsinoInglês Ministra aulas em componentes do Ensino
Médio e Cursos Técnicos da área de Gestão eMédio e Cursos Técnicos da área de Gestão e
Negócios e da área de Informação e comunicaçãoNegócios e da área de Informação e comunicação
(Logística, Serviços Jurídicos e Informática)(Logística, Serviços Jurídicos e Informática)

NomeNome Ivan Petersn de CamargoIvan Petersn de Camargo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Direito / Pós Graduado em DireitoFormação: Direito / Pós Graduado em Direito

Penal e Direito Processual Penal Ministra aulas emPenal e Direito Processual Penal Ministra aulas em
componentes de cursos técnicos na área decomponentes de cursos técnicos na área de
Gestão e Negócios (Serviços Jurídicos)Gestão e Negócios (Serviços Jurídicos)

NomeNome Luiz Antonio Franco do Amaral Trigo Luiz Antonio Franco do Amaral Trigo 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação : Comunicação Social Ministra Aulas emFormação : Comunicação Social Ministra Aulas em

componentes de cursos técnicos da área decomponentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios (Marketing/Administração)Gestão e Negócios (Marketing/Administração)

NomeNome Bruno Pereira Santos de AlmeidaBruno Pereira Santos de Almeida
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: História Ministra Aulas emFormação: História Ministra Aulas em

componentes do Ensino Médiocomponentes do Ensino Médio

NomeNome Mairá Duarte HayasakiMairá Duarte Hayasaki
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação : Administração Ministra Aulas emFormação : Administração Ministra Aulas em

cursos técnicos da área de Gestão e Negócioscursos técnicos da área de Gestão e Negócios
(Administração e Logística ) e Ensino Médio(Administração e Logística ) e Ensino Médio
IntegradoIntegrado

NomeNome Marli Aparecida de Almeida Souza MirandaMarli Aparecida de Almeida Souza Miranda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Ciências Contábeis Ministra Aulas emFormação: Ciências Contábeis Ministra Aulas em

Componentes de cursos técnicos da área deComponentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios (Administração e Logística)Gestão e Negócios (Administração e Logística)

NomeNome Teresa Regina Greco de LemosTeresa Regina Greco de Lemos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação : Direito Ministra Aulas emFormação : Direito Ministra Aulas em

Componentes de cursos técnicos da área deComponentes de cursos técnicos da área de
Gestão e Negócios: Serviços Jurídicos eGestão e Negócios: Serviços Jurídicos e
AdministraçãoAdministração
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NomeNome Cíntia Aparecida de Camargo PiresCíntia Aparecida de Camargo Pires
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Secretariado Executivo BilíngueFormação: Secretariado Executivo Bilíngue

Ministra aulas em componentes de cursosMinistra aulas em componentes de cursos
técnicos da área de gestão e negócios : (Serviçostécnicos da área de gestão e negócios : (Serviços
Jurídicos / Secretariado)Jurídicos / Secretariado)

NomeNome Paulo Aires Pimenta JuniorPaulo Aires Pimenta Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor da UnidadeDiretor da Unidade

NomeNome Fabrício GroppoFabrício Groppo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Engenheiro da Computação MinistraFormação: Engenheiro da Computação Ministra

aulas em componentes de cursos técnicos dasaulas em componentes de cursos técnicos das
áreas de GEstão e Negócios / Informação eáreas de GEstão e Negócios / Informação e
Comunicação (Informática / Logística integrado aoComunicação (Informática / Logística integrado ao
Ensino Médio)Ensino Médio)

NomeNome Maria de Fátima MartinsMaria de Fátima Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Tecnóloga em Marketing Ministra aulasFormação: Tecnóloga em Marketing Ministra aulas

em componentes da área de Gestão e Negócios -em componentes da área de Gestão e Negócios -
curso técnico em marketingcurso técnico em marketing

NomeNome Tharissa Maria de CarvalhoTharissa Maria de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Formação: Bacharel em Sistemas de InformaçãoFormação: Bacharel em Sistemas de Informação

Ministra aulas em componentes de cursosMinistra aulas em componentes de cursos
técnicos da área de Informação e Comunicação:técnicos da área de Informação e Comunicação:
Informática e também da área de Gestão eInformática e também da área de Gestão e
Negócios: LogísticaNegócios: Logística

NomeNome Cibele Ramos RochaCibele Ramos Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Área do Ensino MédioCoordenador de Área do Ensino Médio

Atribuiçãoes/Atividades: -participar da elaboraçãoAtribuiçãoes/Atividades: -participar da elaboração
do Plano Plurianual de Gestão; -coordenar odo Plano Plurianual de Gestão; -coordenar o
planejamento do trabalho docente, assegurando aplanejamento do trabalho docente, assegurando a
articulação entre os planos dos diversosarticulação entre os planos dos diversos
componentes; - propor medidas que visem acomponentes; - propor medidas que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem; -melhoria do processo ensino-aprendizagem; -
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; -coordenar as atividades vinculadas doexecução; -coordenar as atividades vinculadas do
estágio supervisionado; -supervisionar asestágio supervisionado; -supervisionar as
atividades realizadas nos ambientes didáticos daatividades realizadas nos ambientes didáticos da
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escola; - propor e coordenar o desenvolvimentoescola; - propor e coordenar o desenvolvimento
de capacitações para professores e auxiliares dede capacitações para professores e auxiliares de
instrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares deinstrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares de
instrução; - manifestar-se sobre projetosinstrução; - manifestar-se sobre projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os epropostos pelos docentes, acompanhando-os e
avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,
sobre pedidos de aproveitamento de estudos,sobre pedidos de aproveitamento de estudos,
bem como sobre matéria prevista na Deliberaçãobem como sobre matéria prevista na Deliberação
CEE nº 11/96; - participar das atividadesCEE nº 11/96; - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extradestinadas a propor e/ou promover cursos extra
curriculares, palestras e visitas técnicas; -verificarcurriculares, palestras e visitas técnicas; -verificar
periodicamente os diários das classes, visando-se,periodicamente os diários das classes, visando-se,
garantindo que a prática docente cumpre ogarantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; -planejado ou está justificada sua alteração; -
avaliar o desempenho dos docentes e auxiliaresavaliar o desempenho dos docentes e auxiliares
de instrução sob sua coordenação; - integrar osde instrução sob sua coordenação; - integrar os
Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,
atuando no sentido do aperfeiçoamentoatuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados; - buscar a integraçãopedagógico dos colegiados; - buscar a integração
entre os docentes, prestando orientações aosentre os docentes, prestando orientações aos
novos professores; - participar da gestão dasnovos professores; - participar da gestão das
atividades de extensão de serviços a comunidade;atividades de extensão de serviços a comunidade;
- assessorar a Direção em suas decisões sobre- assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento dematricula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; - zelar pelo cumprimento decalendário escolar; - zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeitonormas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meioaos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo deambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica.Gestão Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Wellington Haek BrunoWellington Haek Bruno
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora de Curso de InformáticaCoordenadora de Curso de Informática

Atribuições/Atividades: -participar da elaboraçãoAtribuições/Atividades: -participar da elaboração
do Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenardo Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes; - propor medidas que visem acomponentes; - propor medidas que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem; -melhoria do processo ensino-aprendizagem; -
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; -coordenar as atividades vinculadas doexecução; -coordenar as atividades vinculadas do
estágio supervisionado; -supervisionar asestágio supervisionado; -supervisionar as
atividades realizadas nos ambientes didáticos daatividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - propor e coordenar o desenvolvimentoescola; - propor e coordenar o desenvolvimento
de capacitações para professores e auxiliares dede capacitações para professores e auxiliares de
instrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares deinstrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares de
instrução; - manifestar-se sobre projetosinstrução; - manifestar-se sobre projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os epropostos pelos docentes, acompanhando-os e
avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,
sobre pedidos de aproveitamento de estudos,sobre pedidos de aproveitamento de estudos,
bem como sobre matéria prevista na Deliberaçãobem como sobre matéria prevista na Deliberação
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CEE nº 11/96; - participar das atividadesCEE nº 11/96; - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extradestinadas a propor e/ou promover cursos extra
curriculares, palestras e visitas técnicas; -verificarcurriculares, palestras e visitas técnicas; -verificar
periodicamente os diários das classes, visando-se,periodicamente os diários das classes, visando-se,
garantindo que a prática docente cumpre ogarantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; -planejado ou está justificada sua alteração; -
avaliar o desempenho dos docentes e auxiliaresavaliar o desempenho dos docentes e auxiliares
de instrução sob sua coordenação; - integrar osde instrução sob sua coordenação; - integrar os
Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,
atuando no sentido do aperfeiçoamentoatuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados; - buscar a integraçãopedagógico dos colegiados; - buscar a integração
entre os docentes, prestando orientações aosentre os docentes, prestando orientações aos
novos professores; - participar da gestão dasnovos professores; - participar da gestão das
atividades de extensão de serviços a comunidade;atividades de extensão de serviços a comunidade;
- assessorar a Direção em suas decisões sobre- assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento dematricula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; - zelar pelo cumprimento decalendário escolar; - zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeitonormas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meioaos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo deambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica.Gestão Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Luciá Piacitelli ThoméLuciá Piacitelli Thomé
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos Responsável por ClasseCoordenador de Projetos Responsável por Classe

Descentralizada (E.E. Comendador Pereira Inácio)Descentralizada (E.E. Comendador Pereira Inácio)
Atribuições / Atividades: a) participar daAtribuições / Atividades: a) participar da
elaboração do projeto de implantação eelaboração do projeto de implantação e
implementação das classes descentralizadas queimplementação das classes descentralizadas que
ficarão sob sua responsabilidade; b)buscarficarão sob sua responsabilidade; b)buscar
integração entre os docentes, prestandointegração entre os docentes, prestando
orientação aos novos professores; c)supervisionarorientação aos novos professores; c)supervisionar
as atividades realizadas nos ambientes didáticosas atividades realizadas nos ambientes didáticos
da escola; d)coordenar atividades pedagógicas; e)da escola; d)coordenar atividades pedagógicas; e)
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação continua e paralela e da progressãorecuperação continua e paralela e da progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; f) responsabilizar-se pela organizaçãoexecução; f) responsabilizar-se pela organização
da documentação escolar e dos docentes; g)da documentação escolar e dos docentes; g)
cumprir e fazer cumprir as diretrizescumprir e fazer cumprir as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos superiores para usoestabelecidas pelos órgãos superiores para uso
compartilhado do prédio escolar; h)responsabilizar-compartilhado do prédio escolar; h)responsabilizar-
se pela organização e cumprimento do calendáriose pela organização e cumprimento do calendário
escolar , da carga horária e do horário de aulas; i)escolar , da carga horária e do horário de aulas; i)
responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno; j)responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno; j)
avaliar o desenvolvimento do projeto político-avaliar o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico referente às classes descentralizadas;pedagógico referente às classes descentralizadas;
k) cumprir e fazer cumprir o Regimento comumk) cumprir e fazer cumprir o Regimento comum
das Escolas Técnicas do CEETEPS; l) encaminhar adas Escolas Técnicas do CEETEPS; l) encaminhar a
direção casos disciplinares de alunos quedireção casos disciplinares de alunos que
envolvam aplicação de penalidades;envolvam aplicação de penalidades;
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NomeNome Rafael Geraldo VieiraRafael Geraldo Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Suporte técnico aos docentes e aos laboratóriosSuporte técnico aos docentes e aos laboratórios

NomeNome Edilson Alves SilvaEdilson Alves Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador do Curso da - Classe DescentralizadaCoordenador do Curso da - Classe Descentralizada

E.E. Cel Pedro Dias de CamposE.E. Cel Pedro Dias de Campos
Atribuições/Atividades: -participar da elaboraçãoAtribuições/Atividades: -participar da elaboração
do Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenardo Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes; - propor medidas que visem acomponentes; - propor medidas que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem; -melhoria do processo ensino-aprendizagem; -
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; -coordenar as atividades vinculadas doexecução; -coordenar as atividades vinculadas do
estágio supervisionado; -supervisionar asestágio supervisionado; -supervisionar as
atividades realizadas nos ambientes didáticos daatividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - propor e coordenar o desenvolvimentoescola; - propor e coordenar o desenvolvimento
de capacitações para professores e auxiliares dede capacitações para professores e auxiliares de
instrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares deinstrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares de
instrução; - manifestar-se sobre projetosinstrução; - manifestar-se sobre projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os epropostos pelos docentes, acompanhando-os e
avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,
sobre pedidos de aproveitamento de estudos,sobre pedidos de aproveitamento de estudos,
bem como sobre matéria prevista na Deliberaçãobem como sobre matéria prevista na Deliberação
CEE nº 11/96; - participar das atividadesCEE nº 11/96; - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extradestinadas a propor e/ou promover cursos extra
curriculares, palestras e visitas técnicas; -verificarcurriculares, palestras e visitas técnicas; -verificar
periodicamente os diários das classes, visando-se,periodicamente os diários das classes, visando-se,
garantindo que a prática docente cumpre ogarantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; -planejado ou está justificada sua alteração; -
avaliar o desempenho dos docentes e auxiliaresavaliar o desempenho dos docentes e auxiliares
de instrução sob sua coordenação; - integrar osde instrução sob sua coordenação; - integrar os
Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,
atuando no sentido do aperfeiçoamentoatuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados; - buscar a integraçãopedagógico dos colegiados; - buscar a integração
entre os docentes, prestando orientações aosentre os docentes, prestando orientações aos
novos professores; - participar da gestão dasnovos professores; - participar da gestão das
atividades de extensão de serviços a comunidade;atividades de extensão de serviços a comunidade;
- assessorar a Direção em suas decisões sobre- assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento dematricula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; - zelar pelo cumprimento decalendário escolar; - zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeitonormas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meioaos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo deambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica.Gestão Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Felipe Benedeti AbdalaFelipe Benedeti Abdala
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
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AtividadeAtividade Coordenador de Projetos Responsável por ClasseCoordenador de Projetos Responsável por Classe
Descentralizada (E.E. Coronel Pedro Dias deDescentralizada (E.E. Coronel Pedro Dias de
Campos) Atribuições / Atividades: a) participar daCampos) Atribuições / Atividades: a) participar da
elaboração do projeto de implantação eelaboração do projeto de implantação e
implementação das classes descentralizadas queimplementação das classes descentralizadas que
ficarão sob sua responsabilidade; b)buscarficarão sob sua responsabilidade; b)buscar
integração entre os docentes, prestandointegração entre os docentes, prestando
orientação aos novos professores; c)supervisionarorientação aos novos professores; c)supervisionar
as atividades realizadas nos ambientes didáticosas atividades realizadas nos ambientes didáticos
da escola; d)coordenar atividades pedagógicas; e)da escola; d)coordenar atividades pedagógicas; e)
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação continua e paralela e da progressãorecuperação continua e paralela e da progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; f) responsabilizar-se pela organizaçãoexecução; f) responsabilizar-se pela organização
da documentação escolar e dos docentes; g)da documentação escolar e dos docentes; g)
cumprir e fazer cumprir as diretrizescumprir e fazer cumprir as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos superiores para usoestabelecidas pelos órgãos superiores para uso
compartilhado do prédio escolar; h)responsabilizar-compartilhado do prédio escolar; h)responsabilizar-
se pela organização e cumprimento do calendáriose pela organização e cumprimento do calendário
escolar , da carga horária e do horário de aulas; i)escolar , da carga horária e do horário de aulas; i)
responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno; j)responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno; j)
avaliar o desenvolvimento do projeto político-avaliar o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico referente às classes descentralizadas;pedagógico referente às classes descentralizadas;
k) cumprir e fazer cumprir o Regimento comumk) cumprir e fazer cumprir o Regimento comum
das Escolas Técnicas do CEETEPS; l) encaminhar adas Escolas Técnicas do CEETEPS; l) encaminhar a
direção casos disciplinares de alunos quedireção casos disciplinares de alunos que
envolvam aplicação de penalidades;envolvam aplicação de penalidades;

NomeNome Claudio CorredatoClaudio Corredato
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora do Curso da Classe DescentralizadaCoordenadora do Curso da Classe Descentralizada

E.E. Comendador Pereira Inácio.E.E. Comendador Pereira Inácio.
Atribuições/Atividades: -participar da elaboraçãoAtribuições/Atividades: -participar da elaboração
do Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenardo Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes; - propor medidas que visem acomponentes; - propor medidas que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem; -melhoria do processo ensino-aprendizagem; -
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; -coordenar as atividades vinculadas doexecução; -coordenar as atividades vinculadas do
estágio supervisionado; -supervisionar asestágio supervisionado; -supervisionar as
atividades realizadas nos ambientes didáticos daatividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - propor e coordenar o desenvolvimentoescola; - propor e coordenar o desenvolvimento
de capacitações para professores e auxiliares dede capacitações para professores e auxiliares de
instrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares deinstrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares de
instrução; - manifestar-se sobre projetosinstrução; - manifestar-se sobre projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os epropostos pelos docentes, acompanhando-os e
avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,
sobre pedidos de aproveitamento de estudos,sobre pedidos de aproveitamento de estudos,
bem como sobre matéria prevista na Deliberaçãobem como sobre matéria prevista na Deliberação
CEE nº 11/96; - participar das atividadesCEE nº 11/96; - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extradestinadas a propor e/ou promover cursos extra
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curriculares, palestras e visitas técnicas; -verificarcurriculares, palestras e visitas técnicas; -verificar
periodicamente os diários das classes, visando-se,periodicamente os diários das classes, visando-se,
garantindo que a prática docente cumpre ogarantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; -planejado ou está justificada sua alteração; -
avaliar o desempenho dos docentes e auxiliaresavaliar o desempenho dos docentes e auxiliares
de instrução sob sua coordenação; - integrar osde instrução sob sua coordenação; - integrar os
Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,
atuando no sentido do aperfeiçoamentoatuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados; - buscar a integraçãopedagógico dos colegiados; - buscar a integração
entre os docentes, prestando orientações aosentre os docentes, prestando orientações aos
novos professores; - participar da gestão dasnovos professores; - participar da gestão das
atividades de extensão de serviços a comunidade;atividades de extensão de serviços a comunidade;
- assessorar a Direção em suas decisões sobre- assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento dematricula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; - zelar pelo cumprimento decalendário escolar; - zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeitonormas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meioaos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo deambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica.Gestão Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Carmem ElianaCarmem Eliana
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora do Curso de Recursos Humanos eCoordenadora do Curso de Recursos Humanos e

Admnistração Atribuiçãoes/Atividades: -participarAdmnistração Atribuiçãoes/Atividades: -participar
da elaboração do Plano Escolar e do Planoda elaboração do Plano Escolar e do Plano
Plurianual; -coordenar o planejamento do trabalhoPlurianual; -coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando a articulação entre osdocente, assegurando a articulação entre os
planos dos diversos componentes; - proporplanos dos diversos componentes; - propor
medidas que visem a melhoria do processo ensino-medidas que visem a melhoria do processo ensino-
aprendizagem; - participar da programação dasaprendizagem; - participar da programação das
atividades de recuperação contínua e paralela eatividades de recuperação contínua e paralela e
de progressão parcial, orientando ede progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução; -coordenar asacompanhando sua execução; -coordenar as
atividades vinculadas do estágio supervisionado;atividades vinculadas do estágio supervisionado;
-supervisionar as atividades realizadas nos-supervisionar as atividades realizadas nos
ambientes didáticos da escola; - propor eambientes didáticos da escola; - propor e
coordenar o desenvolvimento de capacitaçõescoordenar o desenvolvimento de capacitações
para professores e auxiliares de instrução;para professores e auxiliares de instrução;
-gerenciar a atuação dos auxiliares de instrução; --gerenciar a atuação dos auxiliares de instrução; -
manifestar-se sobre projetos propostos pelosmanifestar-se sobre projetos propostos pelos
docentes, acompanhando-os e avaliando-os; -docentes, acompanhando-os e avaliando-os; -
manifestar-se, quando convocado, sobre pedidosmanifestar-se, quando convocado, sobre pedidos
de aproveitamento de estudos, bem como sobrede aproveitamento de estudos, bem como sobre
matéria prevista na Deliberação CEE nº 11/96; -matéria prevista na Deliberação CEE nº 11/96; -
participar das atividades destinadas a propor e/ouparticipar das atividades destinadas a propor e/ou
promover cursos extra curriculares, palestras epromover cursos extra curriculares, palestras e
visitas técnicas; -verificar periodicamente osvisitas técnicas; -verificar periodicamente os
diários das classes, visando-se, garantindo que adiários das classes, visando-se, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou estáprática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração; - avaliar o desempenhojustificada sua alteração; - avaliar o desempenho
dos docentes e auxiliares de instrução sob suados docentes e auxiliares de instrução sob sua
coordenação; - integrar os Conselhos de Classe ecoordenação; - integrar os Conselhos de Classe e
o de Escola se for o caso, atuando no sentido doo de Escola se for o caso, atuando no sentido do
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aperfeiçoamento pedagógico dos colegiados; -aperfeiçoamento pedagógico dos colegiados; -
buscar a integração entre os docentes, prestandobuscar a integração entre os docentes, prestando
orientações aos novos professores; - participar daorientações aos novos professores; - participar da
gestão das atividades de extensão de serviços agestão das atividades de extensão de serviços a
comunidade; - assessorar a Direção em suascomunidade; - assessorar a Direção em suas
decisões sobre matricula e transferência,decisões sobre matricula e transferência,
agrupamento de alunos, organização de horáriosagrupamento de alunos, organização de horários
de aulas e calendário escolar; - zelar pelode aulas e calendário escolar; - zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e decumprimento de normas de higiene e de
segurança, pelo respeito aos direitos humanos,segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente;pela preservação do meio ambiente;
-responsabilizar-se pelo Núcleo de Gestão-responsabilizar-se pelo Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica.Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Gisele da Silva Gisele da Silva 
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador do Curso de EtimCoordenador do Curso de Etim

Atribuições/Atividades: -participar da elaboraçãoAtribuições/Atividades: -participar da elaboração
do Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenardo Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes; - propor medidas que visem acomponentes; - propor medidas que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem; -melhoria do processo ensino-aprendizagem; -
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; -coordenar as atividades vinculadas doexecução; -coordenar as atividades vinculadas do
estágio supervisionado; -supervisionar asestágio supervisionado; -supervisionar as
atividades realizadas nos ambientes didáticos daatividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - propor e coordenar o desenvolvimentoescola; - propor e coordenar o desenvolvimento
de capacitações para professores e auxiliares dede capacitações para professores e auxiliares de
instrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares deinstrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares de
instrução; - manifestar-se sobre projetosinstrução; - manifestar-se sobre projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os epropostos pelos docentes, acompanhando-os e
avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,
sobre pedidos de aproveitamento de estudos,sobre pedidos de aproveitamento de estudos,
bem como sobre matéria prevista na Deliberaçãobem como sobre matéria prevista na Deliberação
CEE nº 11/96; - participar das atividadesCEE nº 11/96; - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extradestinadas a propor e/ou promover cursos extra
curriculares, palestras e visitas técnicas; -verificarcurriculares, palestras e visitas técnicas; -verificar
periodicamente os diários das classes, visando-se,periodicamente os diários das classes, visando-se,
garantindo que a prática docente cumpre ogarantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; -planejado ou está justificada sua alteração; -
avaliar o desempenho dos docentes e auxiliaresavaliar o desempenho dos docentes e auxiliares
de instrução sob sua coordenação; - integrar osde instrução sob sua coordenação; - integrar os
Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,
atuando no sentido do aperfeiçoamentoatuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados; - buscar a integraçãopedagógico dos colegiados; - buscar a integração
entre os docentes, prestando orientações aosentre os docentes, prestando orientações aos
novos professores; - participar da gestão dasnovos professores; - participar da gestão das
atividades de extensão de serviços a comunidade;atividades de extensão de serviços a comunidade;
- assessorar a Direção em suas decisões sobre- assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento dematricula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
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calendário escolar; - zelar pelo cumprimento decalendário escolar; - zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeitonormas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meioaos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo deambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica.Gestão Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Patrícia Silva CostaPatrícia Silva Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade O Professor Coordenador de Projetos ResponsávelO Professor Coordenador de Projetos Responsável

pela Orientação e Apoio Educacional é opela Orientação e Apoio Educacional é o
profissional que promove o desenvolvimento deprofissional que promove o desenvolvimento de
uma ação educacional coletiva, cujas principaisuma ação educacional coletiva, cujas principais
atribuições são: I - Planejar e coordenar aatribuições são: I - Planejar e coordenar a
implantação e funcionamento do Serviço deimplantação e funcionamento do Serviço de
Orientação Educacional, na Unidade de Ensino; II -Orientação Educacional, na Unidade de Ensino; II -
Participar de reuniões pedagógicas, de área e daParticipar de reuniões pedagógicas, de área e da
equipe gestora, além dos demais eventosequipe gestora, além dos demais eventos
escolares, inclusive os extracurriculares; III –escolares, inclusive os extracurriculares; III –
Incentivar a participação dos alunos nos órgãosIncentivar a participação dos alunos nos órgãos
colegiados, tais como Conselhos Escolares,colegiados, tais como Conselhos Escolares,
Grêmio Estudantil e Cooperativas. IV –Grêmio Estudantil e Cooperativas. IV –
Acompanhar os casos encaminhados pela direçãoAcompanhar os casos encaminhados pela direção
ao Conselho Tutelar; V – Mediar às relaçõesao Conselho Tutelar; V – Mediar às relações
interpessoais entre os alunos e a escola; VI -interpessoais entre os alunos e a escola; VI -
Assistir alunos que apresentam dificuldades deAssistir alunos que apresentam dificuldades de
ajustamento à escola, problemas de rendimentoajustamento à escola, problemas de rendimento
escolar e/ou outras dificuldades escolares,escolar e/ou outras dificuldades escolares,
especialmente na recuperação e nos casos deespecialmente na recuperação e nos casos de
progressão parcial, por meio de gerenciamento eprogressão parcial, por meio de gerenciamento e
coordenação das atividades relacionadas com ocoordenação das atividades relacionadas com o
processo de ensino-aprendizagem; VII - Promoverprocesso de ensino-aprendizagem; VII - Promover
atividades que levem o aluno a desenvolver aatividades que levem o aluno a desenvolver a
compreensão dos direitos e deveres da pessoacompreensão dos direitos e deveres da pessoa
humana, do cidadão, do Estado, da família e doshumana, do cidadão, do Estado, da família e dos
demais grupos que compõem a comunidade; VIII -demais grupos que compõem a comunidade; VIII -
Despertar no aluno o respeito pelas diferençasDespertar no aluno o respeito pelas diferenças
individuais, à valorização do trabalho como meioindividuais, à valorização do trabalho como meio
de realização pessoal e fator de desenvolvimentode realização pessoal e fator de desenvolvimento
social, o sentimento de responsabilidade esocial, o sentimento de responsabilidade e
confiança nos meios pacíficos para oconfiança nos meios pacíficos para o
encaminhamento e solução dos problemas; IX –encaminhamento e solução dos problemas; IX –
Orientar o aluno para a escolha de representantesOrientar o aluno para a escolha de representantes
de classe, comissões e participação no conselhode classe, comissões e participação no conselho
de classe e de escola; X - Oferecer às famíliasde classe e de escola; X - Oferecer às famílias
subsídios que as orientem e as façamsubsídios que as orientem e as façam
compreender os princípios subjacentes à tarefa decompreender os princípios subjacentes à tarefa de
educar os filhos, para maior autorrealização doseducar os filhos, para maior autorrealização dos
mesmos; XI – Colaborar com a Unidade de Ensinomesmos; XI – Colaborar com a Unidade de Ensino
a fim de garantir as informações sobre a vidaa fim de garantir as informações sobre a vida
escolar dos alunos, encaminhando dúvidas eescolar dos alunos, encaminhando dúvidas e
questionamentos aos órgãos e servidoresquestionamentos aos órgãos e servidores
competentes; XII - Reunir-se com pais ecompetentes; XII - Reunir-se com pais e
responsáveis, quando solicitado pela direção; XIII -responsáveis, quando solicitado pela direção; XIII -
Favorecer a construção de um ambienteFavorecer a construção de um ambiente
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democrático e participativo, onde se incentive ademocrático e participativo, onde se incentive a
produção do conhecimento por parte daprodução do conhecimento por parte da
comunidade escolar, promovendo mudançascomunidade escolar, promovendo mudanças
atitudinais, procedimentais e conceituais nosatitudinais, procedimentais e conceituais nos
indivíduos; XIV - Colaborar com a formaçãoindivíduos; XIV - Colaborar com a formação
permanente do corpo discente, no que dizpermanente do corpo discente, no que diz
respeito aos valores e atitudes; XV - Interagir comrespeito aos valores e atitudes; XV - Interagir com
o corpo docente, auxiliando-o na tarefa deo corpo docente, auxiliando-o na tarefa de
compreender o comportamento dos alunos e dascompreender o comportamento dos alunos e das
classes; XVI - Organizar dados estatísticosclasses; XVI - Organizar dados estatísticos
referentes à frequência dos alunos; XVII - Buscar areferentes à frequência dos alunos; XVII - Buscar a
cooperação dos educandos, ouvindo-os comcooperação dos educandos, ouvindo-os com
paciência e atenção, orientando-os quanto às suaspaciência e atenção, orientando-os quanto às suas
escolhas, relacionamento com os colegas eescolhas, relacionamento com os colegas e
professores e vivências familiares; XVIII -professores e vivências familiares; XVIII -
Trabalhar preventivamente, promovendoTrabalhar preventivamente, promovendo
condições que favoreçam o desenvolvimento docondições que favoreçam o desenvolvimento do
educando; XIX - Colaborar na elaboração eeducando; XIX - Colaborar na elaboração e
execução da proposta do Projeto Políticoexecução da proposta do Projeto Político
Pedagógico e do Plano Plurianual de Gestão; XX -Pedagógico e do Plano Plurianual de Gestão; XX -
Mobilizar a escola, a família e os alunos para aMobilizar a escola, a família e os alunos para a
investigação coletiva da realidade, propiciando ainvestigação coletiva da realidade, propiciando a
articulação entre a realidade vivenciada naarticulação entre a realidade vivenciada na
comunidade e os conteúdos trabalhados em salacomunidade e os conteúdos trabalhados em sala
de aula; XXI - Desenvolver atividades de hábitosde aula; XXI - Desenvolver atividades de hábitos
de estudo e organização, planejando atividadesde estudo e organização, planejando atividades
educacionais de forma integrada, com a finalidadeeducacionais de forma integrada, com a finalidade
de melhoria do rendimento escolar e XXII -de melhoria do rendimento escolar e XXII -
Planejar e implementar ações referentes àPlanejar e implementar ações referentes à
inclusão de alunos portadores de necessidadesinclusão de alunos portadores de necessidades
especiais.especiais.

NomeNome JOSÉ ANTONIO RIBASJOSÉ ANTONIO RIBAS
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Atribuiçãoes/Atividades: -participar da elaboraçãoAtribuiçãoes/Atividades: -participar da elaboração

do Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenardo Plano Escolar e do Plano Plurianual; -coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes; - propor medidas que visem acomponentes; - propor medidas que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem; -melhoria do processo ensino-aprendizagem; -
participar da programação das atividades departicipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; -coordenar as atividades vinculadas doexecução; -coordenar as atividades vinculadas do
estágio supervisionado; -supervisionar asestágio supervisionado; -supervisionar as
atividades realizadas nos ambientes didáticos daatividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - propor e coordenar o desenvolvimentoescola; - propor e coordenar o desenvolvimento
de capacitações para professores e auxiliares dede capacitações para professores e auxiliares de
instrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares deinstrução; -gerenciar a atuação dos auxiliares de
instrução; - manifestar-se sobre projetosinstrução; - manifestar-se sobre projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os epropostos pelos docentes, acompanhando-os e
avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,avaliando-os; - manifestar-se, quando convocado,
sobre pedidos de aproveitamento de estudos,sobre pedidos de aproveitamento de estudos,
bem como sobre matéria prevista na Deliberaçãobem como sobre matéria prevista na Deliberação
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CEE nº 11/96; - participar das atividadesCEE nº 11/96; - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extradestinadas a propor e/ou promover cursos extra
curriculares, palestras e visitas técnicas; -verificarcurriculares, palestras e visitas técnicas; -verificar
periodicamente os diários das classes, visando-se,periodicamente os diários das classes, visando-se,
garantindo que a prática docente cumpre ogarantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; -planejado ou está justificada sua alteração; -
avaliar o desempenho dos docentes e auxiliaresavaliar o desempenho dos docentes e auxiliares
de instrução sob sua coordenação; - integrar osde instrução sob sua coordenação; - integrar os
Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,Conselhos de Classe e o de Escola se for o caso,
atuando no sentido do aperfeiçoamentoatuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados; - buscar a integraçãopedagógico dos colegiados; - buscar a integração
entre os docentes, prestando orientações aosentre os docentes, prestando orientações aos
novos professores; - participar da gestão dasnovos professores; - participar da gestão das
atividades de extensão de serviços a comunidade;atividades de extensão de serviços a comunidade;
- assessorar a Direção em suas decisões sobre- assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento dematricula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; - zelar pelo cumprimento decalendário escolar; - zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeitonormas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meioaos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo deambiente; -responsabilizar-se pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica.Gestão Pedagógica e Acadêmica.

NomeNome Fernanda Maísa S.S. PinhoFernanda Maísa S.S. Pinho
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Atribuições / atividades : -I - Gerenciar eAtribuições / atividades : -I - Gerenciar e

coordenar das atividades relacionadas com ocoordenar das atividades relacionadas com o
processo de ensino-aprendizagem, em conjuntoprocesso de ensino-aprendizagem, em conjunto
com os coordenadores de curso; II – Organizar ecom os coordenadores de curso; II – Organizar e
analisar dados estatísticos quanto ao desempenhoanalisar dados estatísticos quanto ao desempenho
dos alunos por curso e por módulo; III - Planejar edos alunos por curso e por módulo; III - Planejar e
analisar as atividades escolares, em conjunto comanalisar as atividades escolares, em conjunto com
os coordenadores de curso; IV - Coordenar com aos coordenadores de curso; IV - Coordenar com a
Direção a (re) construção do projeto político-Direção a (re) construção do projeto político-
pedagógico; V – Acompanhar, implementar apedagógico; V – Acompanhar, implementar a
execução e avaliar o desenvolvimento do projetoexecução e avaliar o desenvolvimento do projeto
político pedagógico; VI - Programar ações quepolítico pedagógico; VI - Programar ações que
viabilizem a formação dos docentes, buscando aviabilizem a formação dos docentes, buscando a
qualificação continuada dos educadores; VII -qualificação continuada dos educadores; VII -
Construir um ambiente democrático eConstruir um ambiente democrático e
participativo, onde se incentive a produção doparticipativo, onde se incentive a produção do
conhecimento por parte da comunidade escolar,conhecimento por parte da comunidade escolar,
promovendo mudanças atitudinais,promovendo mudanças atitudinais,
procedimentais e conceituais nos indivíduos; VIII -procedimentais e conceituais nos indivíduos; VIII -
Participar de bancas de processo seletivo eParticipar de bancas de processo seletivo e
concurso público com o intuito de avaliar osconcurso público com o intuito de avaliar os
candidatos quanto o procedimento pedagógico; IXcandidatos quanto o procedimento pedagógico; IX
- Orientar e acompanhar os docentes na definição- Orientar e acompanhar os docentes na definição
de instrumentas diversificados de avaliação,de instrumentas diversificados de avaliação,
visando a melhoria do processo ensino-visando a melhoria do processo ensino-
aprendizagem; X – Acompanhar os casos previstosaprendizagem; X – Acompanhar os casos previstos
na Deliberação 11/1996 e XI – Analisar e darna Deliberação 11/1996 e XI – Analisar e dar
parecer no Plano de Coordenação de Curso e noparecer no Plano de Coordenação de Curso e no
Relatório de Coordenação de Curso.Relatório de Coordenação de Curso.

                            23 / 78                            23 / 78



 

Espaço FísicoEspaço Físico
  

A ETEc Professor Elias Miguel Júnior está instalada em um espaço de 3373m², com 1500m² de áreaA ETEc Professor Elias Miguel Júnior está instalada em um espaço de 3373m², com 1500m² de área
construída. O terreno foi cedido em comodato pela Prefeitura Municipal de Votorantim que seconstruída. O terreno foi cedido em comodato pela Prefeitura Municipal de Votorantim que se
encarregou das obras necessárias.encarregou das obras necessárias.

A unidade disponibiliza dentro deste espaço: Laboratórios de Informática; Ciências; Salas de Aula;A unidade disponibiliza dentro deste espaço: Laboratórios de Informática; Ciências; Salas de Aula;
Sala dos Professores; Coordenação; Sala Multidisciplinar, Biblioteca; APM;Copa; Cantina; DiretoriaSala dos Professores; Coordenação; Sala Multidisciplinar, Biblioteca; APM;Copa; Cantina; Diretoria
Administrativa; Diretoria Acadêmica; Sala da Direção; Cozinha e Refeitório para alunos;Administrativa; Diretoria Acadêmica; Sala da Direção; Cozinha e Refeitório para alunos;
Almoxarifado; Divisão de Informática e Sala do Servidor, além de espaços destinados ao acesso dasAlmoxarifado; Divisão de Informática e Sala do Servidor, além de espaços destinados ao acesso das
pessoas com necessidades especiais no prédio, como sanitários adaptados, rampas e o projeto depessoas com necessidades especiais no prédio, como sanitários adaptados, rampas e o projeto de
um elevador para locomoção ao piso superior.um elevador para locomoção ao piso superior.

Contamos também com ampla área verde, onde podemos observar uma diversidade de pássaros.Contamos também com ampla área verde, onde podemos observar uma diversidade de pássaros.

Através do Trabalho de Conclusão de Curso do técnico em Logística, foi construído uma Mini QuadraAtravés do Trabalho de Conclusão de Curso do técnico em Logística, foi construído uma Mini Quadra
Poliesportiva, e teve a ampliação do refeitório e assim os alunos do ETIM e demais alunos podemPoliesportiva, e teve a ampliação do refeitório e assim os alunos do ETIM e demais alunos podem
praticar atividades físicas, bem como atividades interdisciplinares e ter um espaço melhor para sepraticar atividades físicas, bem como atividades interdisciplinares e ter um espaço melhor para se
acomodar em suas refeições. E no ano de 2016 tivemos a reestruturação da Biblioteca, o qual agoraacomodar em suas refeições. E no ano de 2016 tivemos a reestruturação da Biblioteca, o qual agora
tem um espaço amplo para os alunos, para fazerem leitura.tem um espaço amplo para os alunos, para fazerem leitura.

No ano passo foi instalado câmeras de monitoramento, que muito tem ajudado nos trabalhos dosNo ano passo foi instalado câmeras de monitoramento, que muito tem ajudado nos trabalhos dos
vigilantes e coordenadores, pois temos a visão de toda a Unidade em tempo real.vigilantes e coordenadores, pois temos a visão de toda a Unidade em tempo real.

Nossa Unidade Escolar foi contemplada com a reforma para adequação dos espaços físicos taisNossa Unidade Escolar foi contemplada com a reforma para adequação dos espaços físicos tais
como telhado, parte hidráulica, elétrica e acessibilidade. A reforma ainda não foi finalizada mascomo telhado, parte hidráulica, elétrica e acessibilidade. A reforma ainda não foi finalizada mas
estamos confiantes que teremos bons resultados.estamos confiantes que teremos bons resultados.

Como a escola está crescendo, novos espaços são necessários e conforme as possibilidades estesComo a escola está crescendo, novos espaços são necessários e conforme as possibilidades estes
vêm sendo adaptados para melhor atendermos a comunidade escolar. Mesmo os espaços sendovêm sendo adaptados para melhor atendermos a comunidade escolar. Mesmo os espaços sendo
restritos, buscamos sempre nos adaptar às novas demandas para oferecemos o melhor.restritos, buscamos sempre nos adaptar às novas demandas para oferecemos o melhor.

ENTRADA UNIDADE DE ENSINOENTRADA UNIDADE DE ENSINO
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RAMPA DE ACESSO BLOCOS A E BRAMPA DE ACESSO BLOCOS A E B

MINI QUADRA POLIESPORTIVAMINI QUADRA POLIESPORTIVA

REFEITÓRIO VISTA DAS MESASREFEITÓRIO VISTA DAS MESAS
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REFEITÓRIO VISTA DA COZINHAREFEITÓRIO VISTA DA COZINHA

BIBLIOTECA MICROSBIBLIOTECA MICROS

BIBLIOTECA LIVROSBIBLIOTECA LIVROS
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DEPARTAMENTO PESSOALDEPARTAMENTO PESSOAL

ALMOXARIFADOALMOXARIFADO

ACESSO ÁREA ADMINISTRATIVAACESSO ÁREA ADMINISTRATIVA

DIREÇÃODIREÇÃO
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SECRETÁRIA ACADÊMICASECRETÁRIA ACADÊMICA
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DIRETORIA ACADÊMICADIRETORIA ACADÊMICA

 ÁREA VERDE  ÁREA VERDE 
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 SALA DE AULA  SALA DE AULA 

 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 DIVISÃO DE INFORMÁTICA   DIVISÃO DE INFORMÁTICA  

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Secretaria de Alunos e Diretoria AcadêmicaSecretaria de Alunos e Diretoria Acadêmica
ÁreaÁrea 42,2842,28
DescriçãoDescrição A Secretaria Acadêmica é responsável pelaA Secretaria Acadêmica é responsável pela

escrituração escolar, pela expedição e registro deescrituração escolar, pela expedição e registro de
documentos escolares, pelo fornecimento dedocumentos escolares, pelo fornecimento de
informações e dados para planejamento einformações e dados para planejamento e
controle dos processos e resultados do ensino econtrole dos processos e resultados do ensino e
da aprendizagem. Diretoria Acadêmica, setorda aprendizagem. Diretoria Acadêmica, setor
vinculado a secretaria acadêmica, onde ovinculado a secretaria acadêmica, onde o
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responsável executa as atividades inerentes a suaresponsável executa as atividades inerentes a sua
função.função.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1
ÁreaÁrea 36,9636,96
DescriçãoDescrição Laboratório disponibilizado para as habilitaçõesLaboratório disponibilizado para as habilitações

oferecidas pela Unidade, vinculando a parte teóriaoferecidas pela Unidade, vinculando a parte teória
a atividade prática, possibilitando assim oa atividade prática, possibilitando assim o
cumprimento da carga horária prevista nacumprimento da carga horária prevista na
Organização Currcular vigente.Organização Currcular vigente.

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE PATRIMÔNIOSALA DE PATRIMÔNIO
ÁreaÁrea 7,007,00
DescriçãoDescrição Ambiente destinado a guarda temporária deAmbiente destinado a guarda temporária de

equipamentos e mobiliários.equipamentos e mobiliários.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA MULTIMEIOSSALA MULTIMEIOS
ÁreaÁrea 65,8365,83
DescriçãoDescrição Sala estrturada com TV, DVD, Projetor, Tela deSala estrturada com TV, DVD, Projetor, Tela de

Projeção, Caixa de Som e Microfone,Projeção, Caixa de Som e Microfone,
equipamentos necessários para apresentação deequipamentos necessários para apresentação de
trabalhos, seminários, palestras e reuniões.trabalhos, seminários, palestras e reuniões.
Ambiente utilizado mediante agendamentoAmbiente utilizado mediante agendamento
antecipado, para que todas as habilitaçõesantecipado, para que todas as habilitações
possam ter acesso ao ambiente.possam ter acesso ao ambiente.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITARIO FEMININOSANITARIO FEMININO
ÁreaÁrea 14,4014,40
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITARIO MASCULINOSANITARIO MASCULINO
ÁreaÁrea 14,4014,40
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 1SALA DE AULA 1
ÁreaÁrea 46,2446,24
DescriçãoDescrição Ambiente essencial para o desenvolvimento doAmbiente essencial para o desenvolvimento do

processso ensino-aprendizagem, espaço deprocessso ensino-aprendizagem, espaço de
integração entre professor e aluno, buscandointegração entre professor e aluno, buscando
compartilhar idéias na busca do conhecimentocompartilhar idéias na busca do conhecimento

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 2SALA DE AULA 2
ÁreaÁrea 45,1645,16
DescriçãoDescrição Ambiente essencial para o desenvolvimento doAmbiente essencial para o desenvolvimento do

processso ensino-aprendizagem, espaço deprocessso ensino-aprendizagem, espaço de
integração entre professor e aluno, buscandointegração entre professor e aluno, buscando
compartilhar idéias na busca do conhecimentocompartilhar idéias na busca do conhecimento

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES
ÁreaÁrea 28,90 m²28,90 m²
DescriçãoDescrição Sala disponibilizada para oferecer maior confortoSala disponibilizada para oferecer maior conforto

aos professores nos horários de intervalo,aos professores nos horários de intervalo,
contendo computador para pesquisas, mesas econtendo computador para pesquisas, mesas e
cadeiras, armários para alocar materiais didáticoscadeiras, armários para alocar materiais didáticos
e particulares, mesa de café e mural para o canale particulares, mesa de café e mural para o canal
de comunicação entre os setores da escola e ade comunicação entre os setores da escola e a
equipe docente.equipe docente.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CANTINACANTINA
ÁreaÁrea 9,289,28
DescriçãoDescrição A cantina da ETEc de Votorantim está emA cantina da ETEc de Votorantim está em

funcionamento no três períodos da Unidade.funcionamento no três períodos da Unidade.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SERVIDORSERVIDOR
ÁreaÁrea 9,049,04
DescriçãoDescrição Ambiente de controle e distribuição da rede localAmbiente de controle e distribuição da rede local

e internet.e internet.

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES
ÁreaÁrea 51,0251,02
DescriçãoDescrição Sala disponibilizada para oferecer maior confortoSala disponibilizada para oferecer maior conforto

aos professores nos horários de intervalo,aos professores nos horários de intervalo,
contendo computador para pesquisas, mesas econtendo computador para pesquisas, mesas e
cadeiras, armários para alocar materiais didáticoscadeiras, armários para alocar materiais didáticos
e particulares, mesa de café e mural para o canale particulares, mesa de café e mural para o canal
de comunicação entre os setores da escola e ade comunicação entre os setores da escola e a
equipe docente.equipe docente.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 2LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 2
ÁreaÁrea 36,9636,96
DescriçãoDescrição Laboratório disponibilizado para as habilitaçõesLaboratório disponibilizado para as habilitações

oferecidas pela Unidade, vinculando a parte teóriaoferecidas pela Unidade, vinculando a parte teória
a atividade prática, possibilitando assim oa atividade prática, possibilitando assim o
cumprimento da carga horária prevista nacumprimento da carga horária prevista na
Organização Currcular vigente.Organização Currcular vigente.

                            32 / 78                            32 / 78



 

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE COORDENAÇÃOSALA DE COORDENAÇÃO
ÁreaÁrea 14,2414,24
DescriçãoDescrição Ambiente destinado aos Coordenadores paraAmbiente destinado aos Coordenadores para

executar suas atividades e demais atribuiçõesexecutar suas atividades e demais atribuições
inerentes a sua função e atendimento ainerentes a sua função e atendimento a
comunidade escolar, conforme horário divulgadocomunidade escolar, conforme horário divulgado
na Unidade.na Unidade.

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DA DIREÇÃOSALA DA DIREÇÃO
ÁreaÁrea 23,3323,33
DescriçãoDescrição Sala da Direção para atendimento da ComunidadeSala da Direção para atendimento da Comunidade

Escolar, contendo mesa para reuniões,Escolar, contendo mesa para reuniões,
computador e impressora, além de banheirocomputador e impressora, além de banheiro
privativo.privativo.

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BIBLIOTECABIBLIOTECA
ÁreaÁrea 83,0783,07
DescriçãoDescrição Ambiente destinado a docentes e discentes paraAmbiente destinado a docentes e discentes para

estudo e pesquisas. O acervo, informatizado, éestudo e pesquisas. O acervo, informatizado, é
composto por 332 títulos em diversas áreas docomposto por 332 títulos em diversas áreas do
conhecimento, num total de 1187 exemplares. Aconhecimento, num total de 1187 exemplares. A
biblioteca disponibiliza computadores para acessobiblioteca disponibiliza computadores para acesso
ao catálogo e uso da internet. Com o objetivo deao catálogo e uso da internet. Com o objetivo de
complementar o acervo já existente, o Centrocomplementar o acervo já existente, o Centro
Paula Souza está providenciando a aquisição dePaula Souza está providenciando a aquisição de
material bibliográfico e multimeios.material bibliográfico e multimeios.

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente APMAPM
ÁreaÁrea 13,1713,17
DescriçãoDescrição Sala destinada ao atendimento de alunos eSala destinada ao atendimento de alunos e

professores, contendo computador para pesquisasprofessores, contendo computador para pesquisas
e orçamentos específicos referente ao setor ee orçamentos específicos referente ao setor e
impressora para suprir as necessidades deimpressora para suprir as necessidades de
impressão de trabalhos escolares, bem comoimpressão de trabalhos escolares, bem como
serviços de xerox para atendimento daserviços de xerox para atendimento da
comunidade escolar.comunidade escolar.

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 1SALA DE AULA 1
ÁreaÁrea 47,7847,78
DescriçãoDescrição Ambiente essencial para o desenvolvimento doAmbiente essencial para o desenvolvimento do

processso ensino-aprendizagem, espaço deprocessso ensino-aprendizagem, espaço de
integração entre professor e aluno, buscandointegração entre professor e aluno, buscando
compartilhar idéias na busca do conhecimentocompartilhar idéias na busca do conhecimento

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA 2SALA DE AULA 2
ÁreaÁrea 35,5235,52
DescriçãoDescrição Ambiente essencial para o desenvolvimento doAmbiente essencial para o desenvolvimento do

processso ensino-aprendizagem, espaço deprocessso ensino-aprendizagem, espaço de
integração entre professor e aluno, buscandointegração entre professor e aluno, buscando
compartilhar idéias na busca do conhecimentocompartilhar idéias na busca do conhecimento

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITARIO FEMININO - PROFESSORESSANITARIO FEMININO - PROFESSORES
ÁreaÁrea 21,5221,52
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização BLOCO ABLOCO A
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITARIO MASCULINO - PROFESSORESSANITARIO MASCULINO - PROFESSORES
ÁreaÁrea 21,7621,76
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização COMPLEXO INTEGRADOCOMPLEXO INTEGRADO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE CIÊNCIASLABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
ÁreaÁrea 77,9177,91
DescriçãoDescrição Por enquanto esse ambiente funciona apenasPor enquanto esse ambiente funciona apenas

como Laboratório de Química, pois ainda nãocomo Laboratório de Química, pois ainda não
recebemos os equipamentos relativos as outrasrecebemos os equipamentos relativos as outras
disciplinas. Contudo, deve-se salientar adisciplinas. Contudo, deve-se salientar a
importância do mesmo, pois as atividadesimportância do mesmo, pois as atividades
experimentais permitem ao estudante umaexperimentais permitem ao estudante uma
primeira aproximação com os estudos adquiridosprimeira aproximação com os estudos adquiridos
em sala de aula, compreendendo como eles seem sala de aula, compreendendo como eles se
constroem e se desenvolvem, pois em umaconstroem e se desenvolvem, pois em uma
ciência experimental a possibilidade de reproduzirciência experimental a possibilidade de reproduzir
os resultados obtidos é um critério de vitalos resultados obtidos é um critério de vital
importância. Além disso, é comprovado que oimportância. Além disso, é comprovado que o
trabalho em laboratório, sendo bem utilizado, setrabalho em laboratório, sendo bem utilizado, se
transforma em um excelente motivador detransforma em um excelente motivador de
aprendizagem.aprendizagem.

LocalizaçãoLocalização COMPLEXO INTEGRADOCOMPLEXO INTEGRADO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHA E REFEITÓRIO PARA ALUNOSCOZINHA E REFEITÓRIO PARA ALUNOS
ÁreaÁrea 25,9125,91
DescriçãoDescrição Cozinha estruturada para fornecimento deCozinha estruturada para fornecimento de

merenda, serviço terceirizado pela Prefeituramerenda, serviço terceirizado pela Prefeitura
Municipal de Votorantim. Na área em frente aMunicipal de Votorantim. Na área em frente a
merenda encontram-se mesas tipo refeitório paramerenda encontram-se mesas tipo refeitório para
que as refeições possam ser consumidas de formaque as refeições possam ser consumidas de forma
mais confortável.mais confortável.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO ADEQUADO PARA DEFICIENTES -SANITÁRIO ADEQUADO PARA DEFICIENTES -

MASCULINO E FEMININOMASCULINO E FEMININO
ÁreaÁrea 3,313,31
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DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização COMPLEXO INTEGRADOCOMPLEXO INTEGRADO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COPACOPA
ÁreaÁrea 20,9120,91
DescriçãoDescrição Ambiente disponível para professores eAmbiente disponível para professores e

funcionários da Unidade Escolar. Contémfuncionários da Unidade Escolar. Contém
refrigerador, fogão, micro-ondas e mesa redondarefrigerador, fogão, micro-ondas e mesa redonda
com cadeiras para oferecer maior comodidade acom cadeiras para oferecer maior comodidade a
equipe escolar.equipe escolar.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PortariaPortaria
ÁreaÁrea 18,2718,27
DescriçãoDescrição Área destinada a recepção da ComunidadeÁrea destinada a recepção da Comunidade

Escolar pelos serviços terceirizados de vigilanciaEscolar pelos serviços terceirizados de vigilancia
patrimonial, visando o bom atendimento no quepatrimonial, visando o bom atendimento no que
se refere a informações e controle de acesso ase refere a informações e controle de acesso a
Unidade.Unidade.

LocalizaçãoLocalização COMPLEXO INTEGRADOCOMPLEXO INTEGRADO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE MANUTENÇÃOSALA DE MANUTENÇÃO
ÁreaÁrea 10,8810,88
DescriçãoDescrição Espaço utilizado para guarda de ferramentas eEspaço utilizado para guarda de ferramentas e

equipamentos, sendo realizada nesse ambiente aequipamentos, sendo realizada nesse ambiente a
manutenção preventiva e corretiva do patrimôniomanutenção preventiva e corretiva do patrimônio
da Unidade Escolarda Unidade Escolar

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIVISÃO DE INFORMÁTICADIVISÃO DE INFORMÁTICA
ÁreaÁrea 7,57,5
DescriçãoDescrição Realiza atendimento de alunos, professores eRealiza atendimento de alunos, professores e

funcionários, agendamento e instalação defuncionários, agendamento e instalação de
equipamentos audiovisuais, manutenção eequipamentos audiovisuais, manutenção e
conserto de equipamentos e também oferececonserto de equipamentos e também oferece
suporte nos laboratórios durante as aulas.suporte nos laboratórios durante as aulas.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DEPÓSITO DE LIMPEZADEPÓSITO DE LIMPEZA
ÁreaÁrea 5,005,00
DescriçãoDescrição Espaço destinado à guarda de materiais e produtoEspaço destinado à guarda de materiais e produto

de limpeza.de limpeza.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Departamento PessoalDepartamento Pessoal
ÁreaÁrea 32 M²32 M²
DescriçãoDescrição Atendimento ao corpo docente e administrativo,Atendimento ao corpo docente e administrativo,

vida funcional.vida funcional.
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LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa
ÁreaÁrea 4 m²4 m²
DescriçãoDescrição Ambiente destinado ao atendimento dosAmbiente destinado ao atendimento dos

professores e funcionários da Unidade no que seprofessores e funcionários da Unidade no que se
refere a área de Recursos Humanos, Físicos erefere a área de Recursos Humanos, Físicos e
materiais.materiais.

LocalizaçãoLocalização ANEXOANEXO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AlmoxarifadoAlmoxarifado
ÁreaÁrea 21 m²21 m²
DescriçãoDescrição Recebimento e controle de materiaisRecebimento e controle de materiais

patrimoniados.patrimoniados.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 3LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 3
ÁreaÁrea 36,9636,96
DescriçãoDescrição Laboratório disponibilizado para as habilitaçõesLaboratório disponibilizado para as habilitações

oferecidas pela Unidade, vinculando a parte teóriaoferecidas pela Unidade, vinculando a parte teória
a atividade prática, possibilitando assim oa atividade prática, possibilitando assim o
cumprimento da carga horária prevista nacumprimento da carga horária prevista na
Organização Curricular vigente.Organização Curricular vigente.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 4LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 4
ÁreaÁrea 36,9636,96
DescriçãoDescrição Laboratório disponibilizado para as habilitaçõesLaboratório disponibilizado para as habilitações

oferecidas pela Unidade, vinculando a parte teóriaoferecidas pela Unidade, vinculando a parte teória
a atividade prática, possibilitando assim oa atividade prática, possibilitando assim o
cumprimento da carga horária prevista nacumprimento da carga horária prevista na
Organização Curricular vigente.Organização Curricular vigente.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - TÉRREOBLOCO B - TÉRREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZADEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZA
ÁreaÁrea 3,313,31
DescriçãoDescrição Espaço destinado à guarda de materias e produtoEspaço destinado à guarda de materias e produto

de limpeza.de limpeza.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DEPÓSITO DE INSERVÍVEISDEPÓSITO DE INSERVÍVEIS
ÁreaÁrea 3,313,31
DescriçãoDescrição Local destinado a guarda de materiais que estãoLocal destinado a guarda de materiais que estão

quebrados, ou com problemas, aguardandoquebrados, ou com problemas, aguardando
conserto ou o processo de baixa.conserto ou o processo de baixa.

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO ADEQUADO PARA DEFICIENTES -SANITÁRIO ADEQUADO PARA DEFICIENTES -

MASCULINO E FEMININOMASCULINO E FEMININO
ÁreaÁrea 3,313,31
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DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização BLOCO B - 1° ANDARBLOCO B - 1° ANDAR
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE REDESLABORATÓRIO DE REDES
ÁreaÁrea 74,8874,88
DescriçãoDescrição Laboratório direcionado para dar suporte asLaboratório direcionado para dar suporte as

atividades de ensino e pesquisa na área de Redesatividades de ensino e pesquisa na área de Redes
de Computadores vinculando a teoria com asde Computadores vinculando a teoria com as
aulas práticas.aulas práticas.

Recursos MateriaisRecursos Materiais

A Unidade Escolar vem se estruturando cada vez mais e melhor, porém alguns Laboratórios aindaA Unidade Escolar vem se estruturando cada vez mais e melhor, porém alguns Laboratórios ainda
são deficientes. Atualmente conseguimos resolver alguns problemas quanto aos equipamentos esão deficientes. Atualmente conseguimos resolver alguns problemas quanto aos equipamentos e
mobiliários da área administrativa, e de acordo com as necessidades vamos nos adaptando emmobiliários da área administrativa, e de acordo com as necessidades vamos nos adaptando em
nosso restrito espaço físico. nosso restrito espaço físico. 

Todos os aparelhos de ar condicionado estão funcionando e isso melhorou o aproveitamento dasTodos os aparelhos de ar condicionado estão funcionando e isso melhorou o aproveitamento das
aulas pelos alunos e também diminuiu o problema de aquecimentos dos equipamentos.aulas pelos alunos e também diminuiu o problema de aquecimentos dos equipamentos.

Por outro lado, ainda não recebemos os equipamentos referentes às disciplinas de Física e BiologiaPor outro lado, ainda não recebemos os equipamentos referentes às disciplinas de Física e Biologia
para completar nosso Laboratório de Ciências e isso acaba comprometendo em alguns pontos apara completar nosso Laboratório de Ciências e isso acaba comprometendo em alguns pontos a
excelência do ensino, pois não podemos ilustrar a teoria aprendida através das práticas emexcelência do ensino, pois não podemos ilustrar a teoria aprendida através das práticas em
laboratório.laboratório.

De uma maneira geral ainda há muito para oferecermos aos nossos alunos, mas estamosDe uma maneira geral ainda há muito para oferecermos aos nossos alunos, mas estamos
trabalhando ao máximo para melhorar e conservar o que temos.trabalhando ao máximo para melhorar e conservar o que temos.

DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto Aparelho de SomAparelho de Som 11
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto Access PointAccess Point 11
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Estufa de Secagem eEstufa de Secagem e

EsterilizaçãoEsterilização
11

Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Cadeira FixaCadeira Fixa 22
Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Cadeira FixaCadeira Fixa 11

Laboratório de RedesLaboratório de Redes Cadeira FixaCadeira Fixa 1010
ServidorServidor Cadeira FixaCadeira Fixa 22
CoordenaçãoCoordenação Cadeira FixaCadeira Fixa 11
CopaCopa Cadeira FixaCadeira Fixa 1212
PortariaPortaria Cadeira FixaCadeira Fixa 55
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 33
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 22
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 55
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

ComputadorComputador 2121

CoordenaçãoCoordenação Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 33
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 4040

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 3636

Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 1919
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MerendaMerenda Conjunto mesa/ cadeiraConjunto mesa/ cadeira 1414
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
CoordenaçãoCoordenação Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11

PortariaPortaria Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

ComputadorComputador 2121

ServidorServidor Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11

Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 33
Laboratório de RedesLaboratório de Redes Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 22
BibliotecaBiblioteca Estante DesmontávelEstante Desmontável 3737
CopaCopa FogãoFogão 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores LongarinaLongarina 33
Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

ComputadorComputador 2121

BibliotecaBiblioteca LongarinaLongarina 66
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa de ReuniãoMesa de Reunião 11
Sala da DireçãoSala da Direção Mesa de ReuniãoMesa de Reunião 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa EscolarMesa Escolar 33
CopaCopa Mesa EscolarMesa Escolar 22
ServidorServidor Mesa para ComputadorMesa para Computador 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa para ComputadorMesa para Computador 22
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

Mesa para ComputadorMesa para Computador 11

CoordenaçãoCoordenação Mesa para ComputadorMesa para Computador 22
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

ComputadorComputador 2121

BibliotecaBiblioteca Mesa para ComputadorMesa para Computador 55
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Mesa para ComputadorMesa para Computador 1616

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Mesa para ComputadorMesa para Computador 1515

Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Mesa para ComputadorMesa para Computador 1515

Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Mesa para ComputadorMesa para Computador 1414

CoordenaçãoCoordenação Mesa para ImpressoraMesa para Impressora 11
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Mesa para ImpressoraMesa para Impressora 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa para ImpressoraMesa para Impressora 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Mesa para ImpressoraMesa para Impressora 33
Sala da DireçãoSala da Direção Mesa para ImpressoraMesa para Impressora 22
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica ComputadorComputador 33
BibliotecaBiblioteca Mesa RedondaMesa Redonda 44
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Mesa RedondaMesa Redonda 22
CopaCopa Mesa RedondaMesa Redonda 33
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PortariaPortaria Mesa RedondaMesa Redonda 11
CopaCopa MicroondasMicroondas 11
ServidorServidor Monitor Itautec 17'Monitor Itautec 17' 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Projetor MultimídiaProjetor Multimídia 44
Sala de Aula 2 - Bloco ASala de Aula 2 - Bloco A Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
PortariaPortaria Quadro de AvisosQuadro de Avisos 22
Sala de Aula 1 - Bloco B - térreoSala de Aula 1 - Bloco B - térreo Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica ComputadorComputador 33
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Quadro de AvisosQuadro de Avisos 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Sala de GestãoSala de Gestão Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11

Sala MultimeiosSala Multimeios Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11

Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11

Laboratório de RedesLaboratório de Redes Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 22
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 22
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa ComputadorComputador 55
CopaCopa RefrigeradorRefrigerador 11
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências RefrigeradorRefrigerador 11
Sala de GestãoSala de Gestão Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala MultimeiosSala Multimeios Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de PatrimônioSala de Patrimônio Tela de ProjeçãoTela de Projeção 55
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica VentiladorVentilador 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa VentiladorVentilador 11
Sala da DireçãoSala da Direção VentiladorVentilador 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica VentiladorVentilador 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores VentiladorVentilador 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores ComputadorComputador 11
BibliotecaBiblioteca VentiladorVentilador 33
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

VentiladorVentilador 11

Sala de GestãoSala de Gestão VentiladorVentilador 22
CoordenaçãoCoordenação VentiladorVentilador 11
Sala MultimeiosSala Multimeios VentiladorVentilador 22
Laboratório de RedesLaboratório de Redes VentiladorVentilador 11
Sala de Aula 1 - Bloco ASala de Aula 1 - Bloco A VentiladorVentilador 22
Sala de Aula 1 - Bloco B - térreoSala de Aula 1 - Bloco B - térreo VentiladorVentilador 22
Sala de Aula 2 - Bloco ASala de Aula 2 - Bloco A VentiladorVentilador 22
Sala de Aula 2 - Bloco B - térreoSala de Aula 2 - Bloco B - térreo VentiladorVentilador 22
Sala da DireçãoSala da Direção ComputadorComputador 22
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

VentiladorVentilador 11

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

VentiladorVentilador 11

Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

VentiladorVentilador 11

Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

VentiladorVentilador 11

Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Balança EletrônicaBalança Eletrônica 33
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Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Balança AnalíticaBalança Analítica 33
Sala da DireçãoSala da Direção Impressora jato de tinta HPImpressora jato de tinta HP

K8600K8600
11

PortariaPortaria Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
BibliotecaBiblioteca Cadeira giratóriaCadeira giratória 11
Laboratório de RedesLaboratório de Redes Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Aparelho faxAparelho fax 11
BibliotecaBiblioteca Camera Filmadora SonyCamera Filmadora Sony 11
PortariaPortaria ComputadorComputador 11
Sala de MultimeiosSala de Multimeios Conjunto carteira escolarConjunto carteira escolar 4646
AlmoxarifadoAlmoxarifado ComputadorComputador 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Impressora HP Laserjet P3015Impressora HP Laserjet P3015 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Impressora HP Laserjet P3015Impressora HP Laserjet P3015 11
CoordenaçãoCoordenação Impressora HP Laserjet P3015Impressora HP Laserjet P3015 11
Sala de Aula 1 - Bloco ASala de Aula 1 - Bloco A Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 2 - Bloco ASala de Aula 2 - Bloco A Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Aparelho PABXAparelho PABX 11
Sala de Aula 1 - Bloco B - TérreoSala de Aula 1 - Bloco B - Térreo Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Sala de Aula 2 - Bloco B - TérreoSala de Aula 2 - Bloco B - Térreo Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

Televisor 32' LGTelevisor 32' LG 11

Divisão de InformáticaDivisão de Informática DVD PhilipsDVD Philips 22
Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Televisor 32' LGTelevisor 32' LG 11

Laboratório de RedesLaboratório de Redes No breakNo break 11
ServidorServidor No breakNo break 11
Sala de PatrimônioSala de Patrimônio No break da Central TelefônicaNo break da Central Telefônica 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores TelevisorTelevisor 11
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Mesa EscolarMesa Escolar 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Caixa de SomCaixa de Som 22
DMLDML Mesa EscolarMesa Escolar 11
DMLDML Armário para VestiárioArmário para Vestiário 11
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Armário para VestiárioArmário para Vestiário 11
PortariaPortaria Armário para VestiárioArmário para Vestiário 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Armário para VestiárioArmário para Vestiário 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Estante DesmontávelEstante Desmontável 22
Sala de MultimeiosSala de Multimeios Armário em AçoArmário em Aço 11
BibliotecaBiblioteca Armário em AçoArmário em Aço 11
Sala da DireçãoSala da Direção Armário em AçoArmário em Aço 11
CoordenaçãoCoordenação Armário em AçoArmário em Aço 22
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1212

Sala de Aula 1 - Bloco ASala de Aula 1 - Bloco A Armário em AçoArmário em Aço 11
Sala de Aula 2 - Bloco ASala de Aula 2 - Bloco A Armário em AçoArmário em Aço 11
Sala de Aula 1 - Bloco B - térreoSala de Aula 1 - Bloco B - térreo Armário em AçoArmário em Aço 11
Sala de Aula 2 - Bloco B - térreoSala de Aula 2 - Bloco B - térreo Armário em AçoArmário em Aço 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Armário em AçoArmário em Aço 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Armário em AçoArmário em Aço 11
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Armário em AçoArmário em Aço 11
Laboratório de RedesLaboratório de Redes Armário em AçoArmário em Aço 11
Sanitário Feminino - ProfessorasSanitário Feminino - Professoras Armário em AçoArmário em Aço 11
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 11
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Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1515

Divisão de InformáticaDivisão de Informática Cadeira FixaCadeira Fixa 22
Sala da DireçãoSala da Direção Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 22
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 22
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Cadeira FixaCadeira Fixa 11

Sala da DireçãoSala da Direção Armario de MadeiraArmario de Madeira 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11

BibliotecaBiblioteca Impressora HP Laserjet P2015DNImpressora HP Laserjet P2015DN 11
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11

Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1515

Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11

Laboratório de RedesLaboratório de Redes Tela de ProjeçãoTela de Projeção 11
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Impressora jato de tinta HPImpressora jato de tinta HP

K8600K8600
11

Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências PhmetroPhmetro 11
CoordenaçãoCoordenação Impressora HP Deskjet D1660Impressora HP Deskjet D1660 11
CoordenaçãoCoordenação Access PointAccess Point 11
Laboratório de RedesLaboratório de Redes Access PointAccess Point 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Access PointAccess Point 33
Laboratório de RedesLaboratório de Redes RackRack 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

RackRack 11

Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1717

Laboratório de RedesLaboratório de Redes ServidorServidor 11
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

RackRack 11

ServidorServidor RackRack 11
ServidorServidor Path PanelPath Panel 22
Sala de MultimeiosSala de Multimeios Conjunto mesa e cadeira paraConjunto mesa e cadeira para

ProfessorProfessor
11

Sala de GestãoSala de Gestão Conjunto mesa e cadeira paraConjunto mesa e cadeira para
ProfessorProfessor

11

Sala de Aula 2 - Bloco ASala de Aula 2 - Bloco A Conjunto mesa e cadeira paraConjunto mesa e cadeira para
ProfessorProfessor

11

Sala de Aula 1 - Bloco B - térreoSala de Aula 1 - Bloco B - térreo Conjunto mesa e cadeira paraConjunto mesa e cadeira para
ProfessorProfessor

11

Sala de Aula 2 - Bloco B - térreoSala de Aula 2 - Bloco B - térreo Conjunto mesa e cadeira paraConjunto mesa e cadeira para
ProfessorProfessor

11

Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - térreoBloco B - térreo

Jogo de PersianaJogo de Persiana 22

BibliotecaBiblioteca Camera Digital SonyCamera Digital Sony 11
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Jogo de PersianaJogo de Persiana 22

PátiosPátios Mesa de TênisMesa de Tênis 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 - SwitchSwitch 22
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Bloco B - térreoBloco B - térreo
Laboratório de RedesLaboratório de Redes SwitchSwitch 11
Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

SwitchSwitch 22

Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano SwitchSwitch 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 11
BibliotecaBiblioteca Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 11
CoordenaçãoCoordenação Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 22
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Aparelho de SomAparelho de Som 22
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 11
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Impressora HP Laserjet P3015DNImpressora HP Laserjet P3015DN 11
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Mesa para ComputadorMesa para Computador 2424
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Projetor MultimídiaProjetor Multimídia 22
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Quadro Verde não MagnéticoQuadro Verde não Magnético 55
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Tela de ProjeçãoTela de Projeção 22
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto Tela de ProjeçãoTela de Projeção 33
Divisão de InformáticaDivisão de Informática MicrofoneMicrofone 11
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto Impressora multifuncionalImpressora multifuncional

Samsung SCX-4833FDSamsung SCX-4833FD
11

Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11
BibliotecaBiblioteca Arquivo para pasta suspensaArquivo para pasta suspensa 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeira de rodasCadeira de rodas 11
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Cadeira FixaCadeira Fixa 11
Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 3434

BibliotecaBiblioteca Impressora HP Deskjet D1660Impressora HP Deskjet D1660 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Patch PanelPatch Panel 22

Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Patch PanelPatch Panel 22

Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Cadeira FixaCadeira Fixa 11

Divisão de InformáticaDivisão de Informática NotebookNotebook 22
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica TelefoneTelefone 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa TelefoneTelefone 11
Sala da DireçãoSala da Direção TelefoneTelefone 11
ServidorServidor Arquivo para pasta suspensaArquivo para pasta suspensa 33
BibliotecaBiblioteca Bebedouro de GalãoBebedouro de Galão 11
Sala da DireçãoSala da Direção Bebedouro de GalãoBebedouro de Galão 11
MerendaMerenda Cadeira FixaCadeira Fixa 44
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 11
Laboratório de RedesLaboratório de Redes ComputadorComputador 3030
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto ComputadorComputador 1515
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Impressora HP Laserjet P2015DNImpressora HP Laserjet P2015DN 11
Extensão SenadorExtensão Senador ComputadorComputador 11
Laboratório de RedesLaboratório de Redes Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 88
Extensão SenadorExtensão Senador Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Impressora HP Laserjet M2727Impressora HP Laserjet M2727

MFPMFP
11

Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 11
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Sala da DireçãoSala da Direção Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 11
Extensão Capela do AltoExtensão Capela do Alto Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 11
PátiosPátios LongarinaLongarina 11
ServidorServidor Mesa EscolarMesa Escolar 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa EscolarMesa Escolar 11
BibliotecaBiblioteca Impressora Jato de tinta HPImpressora Jato de tinta HP

K5400DTNK5400DTN
11

MerendaMerenda Mesa EscolarMesa Escolar 33
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
ManutençãoManutenção Mesa EscrivaninhaMesa Escrivaninha 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Mesa para ComputadorMesa para Computador 22
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores RackRack 11
Sala da DireçãoSala da Direção Quadro de avisosQuadro de avisos 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Quadro de avisosQuadro de avisos 11
ServidorServidor ServidorServidor 11
PátiosPátios Quadro de avisosQuadro de avisos 55
ServidorServidor SwitchSwitch 22
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica TelefoneTelefone 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Ventilador de pedestalVentilador de pedestal 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Ventilador de pedestalVentilador de pedestal 11
Sala da DireçãoSala da Direção Ventilador de pedestalVentilador de pedestal 11
CoordenaçãoCoordenação Ventilador de pedestalVentilador de pedestal 11
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências CondutivímetroCondutivímetro 22
Sala de Aula 1 - Bloco ASala de Aula 1 - Bloco A Conjunto carteira escolarConjunto carteira escolar 4040
Sala de aula 2 - Bloco ASala de aula 2 - Bloco A Conjunto carteira escolarConjunto carteira escolar 4040
Sala de Aula 1 - Bloco B - térreoSala de Aula 1 - Bloco B - térreo Conjunto carteira escolarConjunto carteira escolar 4040
Sala de Aula 2 - Bloco B - térreoSala de Aula 2 - Bloco B - térreo Conjunto carteira escolarConjunto carteira escolar 4040
Sala de GestãoSala de Gestão Conjunto carteira escolarConjunto carteira escolar 4040
DireçãoDireção Poltrona giratoria concha duplaPoltrona giratoria concha dupla 11
Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Cadeira FixaCadeira Fixa 11

Diretoria AcademicaDiretoria Academica Poltrona giratoria concha duplaPoltrona giratoria concha dupla 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Poltrona giratoria concha duplaPoltrona giratoria concha dupla 11
Laboratório de RedesLaboratório de Redes Cadeira Universitaria com PortaCadeira Universitaria com Porta

LivroLivro
3737

Divisão de InformáticaDivisão de Informática RetroprojetorRetroprojetor 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Impressora jato de tinta HPImpressora jato de tinta HP

K8600K8600
11

Secretaria AcademicaSecretaria Academica Armario de MadeiraArmario de Madeira 22
Diretoria AcademicaDiretoria Academica Armario de MadeiraArmario de Madeira 11
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Armario de MadeiraArmario de Madeira 22
MerendaMerenda Armário para VestiárioArmário para Vestiário 11
Secretaria AcademicaSecretaria Academica Impressora HP Laserjet M2727Impressora HP Laserjet M2727

MFPMFP
11

Sala de Aula 1 - Bloco ASala de Aula 1 - Bloco A Conjunto mesa e cadeira paraConjunto mesa e cadeira para
ProfessorProfessor

11

Sala de Aula 2 - Bloco B - térreoSala de Aula 2 - Bloco B - térreo Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Sala de Aula 1 - Bloco ASala de Aula 1 - Bloco A Quadro Branco não MagnéticoQuadro Branco não Magnético 11
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano Aparelho de Som PhilipsAparelho de Som Philips 11
CoordenaçãoCoordenação ComputadorComputador 55
ServidorServidor ComputadorComputador 1010
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano ComputadorComputador 33
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Divisão de InformáticaDivisão de Informática ComputadorComputador 33
BibliotecaBiblioteca ComputadorComputador 77
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

ComputadorComputador 11

Sala de PatrimônioSala de Patrimônio ComputadorComputador 22
Sala da DireçãoSala da Direção Estação de TrabalhoEstação de Trabalho 22
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 77
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 66
ServidorServidor Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 22
BibliotecaBiblioteca Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 55
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11

CoordenaçãoCoordenação Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 55
PortariaPortaria Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
Divisão de InformáticaDivisão de Informática Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 1616
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

Estante DesmontávelEstante Desmontável 11

Sala dos ProfessoresSala dos Professores Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 11
PátiosPátios Banco de JardimBanco de Jardim 1010
Sala da DireçãoSala da Direção Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 22
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Estabilizador de tensãoEstabilizador de tensão 33
Sala de PatrimônioSala de Patrimônio RetroprojetorRetroprojetor 11
Extensão Daniel VeranoExtensão Daniel Verano RetroprojetorRetroprojetor 11
ServidorServidor Ar Condicionado 18.000 BtusAr Condicionado 18.000 Btus 11
Laboratório de Informática 1 -Laboratório de Informática 1 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11

Laboratório de Informática 2 -Laboratório de Informática 2 -
Bloco B - TérreoBloco B - Térreo

Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11

Laboratório de Informática 3 -Laboratório de Informática 3 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11

Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Armário em AçoArmário em Aço 11
Laboratório de Informática 4 -Laboratório de Informática 4 -
Bloco B - 1º andarBloco B - 1º andar

Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11

Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Armário em AçoArmário em Aço 11
Sala de GestãoSala de Gestão Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11
Sala MultimeiosSala Multimeios Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11
Sala de GestãoSala de Gestão Armário em AçoArmário em Aço 11
BibliotecaBiblioteca Ar Condicionado 60.000 BtusAr Condicionado 60.000 Btus 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Armário em AçoArmário em Aço 22
Diretoria AdministrativaDiretoria Administrativa Arquivo para pasta suspensaArquivo para pasta suspensa 55
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Armário para VestiárioArmário para Vestiário 55
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Arquivo para pasta suspensaArquivo para pasta suspensa 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Arquivo para pasta suspensaArquivo para pasta suspensa 1212
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
CopaCopa Armario de MadeiraArmario de Madeira 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
Sala da DireçãoSala da Direção Bebedouro GalãoBebedouro Galão 11
PátiosPátios Bebedouro de PressãoBebedouro de Pressão 44
Laboratório de CiênciasLaboratório de Ciências Bomba de vácuoBomba de vácuo 66
Diretoria AcadêmicaDiretoria Acadêmica Cadeira FixaCadeira Fixa 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Cadeira FixaCadeira Fixa 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeira FixaCadeira Fixa 1111
BibliotecaBiblioteca Cadeira FixaCadeira Fixa 2424
APM - Associação de Pais eAPM - Associação de Pais e
MestresMestres

Cadeira FixaCadeira Fixa 22
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Sala da DireçãoSala da Direção Cadeira FixaCadeira Fixa 1515

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
A Etec de Votorantim conta com os recursos financeiros disponibilizados pelo Centro Paula SouzaA Etec de Votorantim conta com os recursos financeiros disponibilizados pelo Centro Paula Souza
que são utilizados em sua totalidade (100%) na aquisição de materiais, conforme determinaque são utilizados em sua totalidade (100%) na aquisição de materiais, conforme determina
legislação específica.legislação específica.

A Unidade conta com a Associação de Pais e Mestres que contribui de forma significativa paraA Unidade conta com a Associação de Pais e Mestres que contribui de forma significativa para
complementar os recursos recebidos, além da aquisição de materiais e equipamentos específicoscomplementar os recursos recebidos, além da aquisição de materiais e equipamentos específicos
essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Esses recursos são recebidosessenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Esses recursos são recebidos
através de contribuições dos alunos ou seus responsáveis e também pelas verbas advindas dosatravés de contribuições dos alunos ou seus responsáveis e também pelas verbas advindas dos
Processos Seletivos e Concursos realizados em nossa Unidade (Vestibulinho).Processos Seletivos e Concursos realizados em nossa Unidade (Vestibulinho).

Dessa forma, os recursos financeiros da Unidade são compostos em 85% de recursosDessa forma, os recursos financeiros da Unidade são compostos em 85% de recursos
disponibilizados pelo Centro Paula Souza e em 15% de recursos disponibilizados pela APM.disponibilizados pelo Centro Paula Souza e em 15% de recursos disponibilizados pela APM.
Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
A Etec Prof. Elias Miguel Junior conta com a prestação de serviços terceirizados na seguintesA Etec Prof. Elias Miguel Junior conta com a prestação de serviços terceirizados na seguintes
áreas: áreas: LimpezaLimpeza Na Etec Prof. Elias Miguel Junior (sede)  Empresa:  Na Etec Prof. Elias Miguel Junior (sede)  Empresa: Provac Serviços Ltda -Provac Serviços Ltda -
PiracicabaPiracicabaVigência do contrato: 11/04/2012 até 10/04/2017Gestor do contrato: Prof. Elieslei CoutoVigência do contrato: 11/04/2012 até 10/04/2017Gestor do contrato: Prof. Elieslei Couto
Barbosa- Assistente Técnico Administrativo IBarbosa- Assistente Técnico Administrativo I
  

 Na Etec de Votorantim - Extensão E.E. Comendador Pereira Inácio Na Etec de Votorantim - Extensão E.E. Comendador Pereira Inácio

  
Empresa: Empresa: RCA- Serviços de Limpeza Ambiental Ltda EPPRCA- Serviços de Limpeza Ambiental Ltda EPPVigência do Contrato: 17/06/2016 atéVigência do Contrato: 17/06/2016 até
17/09/201717/09/2017
Gestor do Contrato: Prof. Elieslei Couto Barbosa- Assistente Técnico Administrativo IGestor do Contrato: Prof. Elieslei Couto Barbosa- Assistente Técnico Administrativo I

  

 Na Etec de Votorantim - Extensão EE Cel. Pedro Dias de Campos - Capela do Alto  Na Etec de Votorantim - Extensão EE Cel. Pedro Dias de Campos - Capela do Alto 

  
Empresa Empresa Pluri Serviços Ltda Pluri Serviços Ltda Vigência do contrato: 24/10/2014 até 24/04/2017Vigência do contrato: 24/10/2014 até 24/04/2017
Gestor do contrato: Prof. Elieslei Couto Barbosa- Assistente Técnico Administrativo IGestor do contrato: Prof. Elieslei Couto Barbosa- Assistente Técnico Administrativo I
    Segurança e Vigilância Patrimonial (desarmada)Segurança e Vigilância Patrimonial (desarmada)  Na Etec Prof. Elias Miguel Junior  Na Etec Prof. Elias Miguel Junior
(sede)    Empresa: (sede)    Empresa: Dunbar Serviços de Segurança EireliDunbar Serviços de Segurança EireliVigência do contrato: 30/12/2016 atéVigência do contrato: 30/12/2016 até
30/03/2017Gestor do contrato: Prof. Elieslei Couto Barbosa- Assistente Técnico Administrativo I30/03/2017Gestor do contrato: Prof. Elieslei Couto Barbosa- Assistente Técnico Administrativo I
Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição O Conselho de Escola, articulado junto a direcao,O Conselho de Escola, articulado junto a direcao,

constitui-se em colegiado de natureza consultivaconstitui-se em colegiado de natureza consultiva
e deliberativa, que por meio de seus integrantese deliberativa, que por meio de seus integrantes
pode exercer papel importante na Unidade,pode exercer papel importante na Unidade,
propondo alternativas para os problemas,propondo alternativas para os problemas,
discutindo temas que ampliam a compreensao ediscutindo temas que ampliam a compreensao e
participam na forma efetiva de uma escolaparticipam na forma efetiva de uma escola
democratica, auxiliando na execucao dedemocratica, auxiliando na execucao de
determinadas atividades, fiscalizando edeterminadas atividades, fiscalizando e
acompanhando projetos a serem desenvolvidosacompanhando projetos a serem desenvolvidos
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na escola Composicao do Conselho de Escola:na escola Composicao do Conselho de Escola:
Paulo Aires Pimenta Junior Elieslei Couto Barbosa-Paulo Aires Pimenta Junior Elieslei Couto Barbosa-
Representante dos Servidores e T?icosRepresentante dos Servidores e T?icos
Administrativos Said Zaidan - Representante dosAdministrativos Said Zaidan - Representante dos
Empres?os Jaqueline da Silva Bonadia- DiretoraEmpres?os Jaqueline da Silva Bonadia- Diretora
Executiva da APM- segmentos de interesse daExecutiva da APM- segmentos de interesse da
Escola Lucia Piacitelli Thome- Representante dosEscola Lucia Piacitelli Thome- Representante dos
Coordenadores de Area Patricia da Silva Costa-Coordenadores de Area Patricia da Silva Costa-
Representante do Orgao de Classe Ivair AntntonioRepresentante do Orgao de Classe Ivair Antntonio
Castanharo- Representante de Pai de Aluno VaniaCastanharo- Representante de Pai de Aluno Vania
Maracaja Rodrigues- Mae de aluno Fabiola AlvesMaracaja Rodrigues- Mae de aluno Fabiola Alves
Pedrico- Representante do Poder Publico Adir dePedrico- Representante do Poder Publico Adir de
Oliveira Neto- Representante do Poder PublicoOliveira Neto- Representante do Poder Publico
Luan Bruno de Moraes Pedroso- RepresentanteLuan Bruno de Moraes Pedroso- Representante
dos Alunos Egressos. Profa Teresa Regina Grecodos Alunos Egressos. Profa Teresa Regina Greco
de Lemos- Representante Orgao de Classe Tiagode Lemos- Representante Orgao de Classe Tiago
Heringer da Silva- Aluno Egresso Prof. MoysesHeringer da Silva- Aluno Egresso Prof. Moyses
Brahim NetoBrahim Neto

DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestres Associação de Pais e Mestres 
DescriçãoDescrição  APM 2016/2017- Etec Prof. Elias Miguel Junior A APM 2016/2017- Etec Prof. Elias Miguel Junior A

Associa? de Pais e Mestres, a APM, temAssocia? de Pais e Mestres, a APM, tem
importante elo entre a familia e a escola. ?umaimportante elo entre a familia e a escola. ?uma
Institui? auxiliar , que tem por finalidade colaborarInstitui? auxiliar , que tem por finalidade colaborar
no aprimoramento do processo educacional,no aprimoramento do processo educacional,
tendo como objetivo mobilizar os recursostendo como objetivo mobilizar os recursos
humanos, materiais e financeiros, visando semprehumanos, materiais e financeiros, visando sempre
melhorias na qualidade de ensino. Composi? damelhorias na qualidade de ensino. Composi? da
Associa? de Pais e Mestres Presidente Nato:Associa? de Pais e Mestres Presidente Nato:
Diretor Paulo Aires Pimenta J?r ConselhoDiretor Paulo Aires Pimenta J?r Conselho
Deliberativo: Ivair Antonio Castanharo TeresaDeliberativo: Ivair Antonio Castanharo Teresa
Regina Grego Lemos Moyses Brahim Neto PatriciaRegina Grego Lemos Moyses Brahim Neto Patricia
Silva Costa Teresa Regina Greco de LemosSilva Costa Teresa Regina Greco de Lemos
Jaqueline da Silva Bonadia Tatiane Corte da SilvaJaqueline da Silva Bonadia Tatiane Corte da Silva
Tiago Heringer da Silva- Aluno Egresso DiretoraTiago Heringer da Silva- Aluno Egresso Diretora
Executiva: Jaqueline da Silva Bonadia Vice-Executiva: Jaqueline da Silva Bonadia Vice-
Diretora Executiva: Lucia Piacitelli ThomeDiretora Executiva: Lucia Piacitelli Thome
Secretario: Prof. Elieslei Couto Barbosa DiretoraSecretario: Prof. Elieslei Couto Barbosa Diretora
Financeira: Gislene Fernandes Pedroso (mae deFinanceira: Gislene Fernandes Pedroso (mae de
Aluna) Vice-Diretora Financeira: Claudia ThomazAluna) Vice-Diretora Financeira: Claudia Thomaz
de Aquino Greghi Diretora Cultural, Esportivo ede Aquino Greghi Diretora Cultural, Esportivo e
Social: Cibele Ramos Rocha Diretora deSocial: Cibele Ramos Rocha Diretora de
Patrimonio: Rafael Geraldo Vieira Conselho Fiscal:Patrimonio: Rafael Geraldo Vieira Conselho Fiscal:
Gisele da Silva Vania Maracaja Rodrigues SantosGisele da Silva Vania Maracaja Rodrigues Santos
(mae de aluno) Mair?uarte Hayasaki(mae de aluno) Mair?uarte Hayasaki

DenominaçãoDenominação Grêmio EstudantilGrêmio Estudantil
DescriçãoDescrição Em 2017, tivemos a eleição do Grêmio Escolar,Em 2017, tivemos a eleição do Grêmio Escolar,

que atuou, participando de reunião com aque atuou, participando de reunião com a
Orientação Educacional e CoordenaçãoOrientação Educacional e Coordenação
Pedagógica. Participou da organização ePedagógica. Participou da organização e
desenvolvimento dos eventos como palestras,desenvolvimento dos eventos como palestras,
visitas técnicas e festas juninas. A Eleição para avisitas técnicas e festas juninas. A Eleição para a
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novo grupo de trabalho acontecerá m abril denovo grupo de trabalho acontecerá m abril de
2018.2018.

MissãoMissão
Missão Somos referência de qualidade de ensino público técnico para o Município de Votorantim eMissão Somos referência de qualidade de ensino público técnico para o Município de Votorantim e
Região, oferecendo a sociedade profissionais éticos e conscientes de seu papel e que desenvolvamRegião, oferecendo a sociedade profissionais éticos e conscientes de seu papel e que desenvolvam
com excelência suas atividades no mercado de trabalho.com excelência suas atividades no mercado de trabalho.VisãoVisão
Visão Ser referência regional na formação profissional técnica gratuita, reconhecida pelos alunos eVisão Ser referência regional na formação profissional técnica gratuita, reconhecida pelos alunos e
comunidade através de seu comprometimento com a qualidade de ensino. comunidade através de seu comprometimento com a qualidade de ensino. 

Características RegionaisCaracterísticas Regionais

Votorantimé um município brasileiro nointerior do estado de São Paulo. A cidade localiza-se na futuraVotorantimé um município brasileiro nointerior do estado de São Paulo. A cidade localiza-se na futura
Região Metropolitana de Sorocaba e também pertence àMesorregião Macro MetropolitanaRegião Metropolitana de Sorocaba e também pertence àMesorregião Macro Metropolitana
Paulistaemicrorregião de Sorocaba, localiza-se a oeste da capital do estado, distando desta cerca dePaulistaemicrorregião de Sorocaba, localiza-se a oeste da capital do estado, distando desta cerca de
108km. Sua população segundo estatísticas de 2011 era de 109.798 habitantes, sendo então o 65º108km. Sua população segundo estatísticas de 2011 era de 109.798 habitantes, sendo então o 65º
mais populoso do estado de São Paulo e o 249º do Brasil, além de ser a terceira maior cidade damais populoso do estado de São Paulo e o 249º do Brasil, além de ser a terceira maior cidade da
Região Metropolitana de Sorocaba, atrás apenas deSorocabaeItu. Ocupa uma área de 183,998km².Região Metropolitana de Sorocaba, atrás apenas deSorocabaeItu. Ocupa uma área de 183,998km².

O seuÍndice de Desenvolvimento Humano(IDH) é de 0,814, considerado como elevado.O seuÍndice de Desenvolvimento Humano(IDH) é de 0,814, considerado como elevado.

A cidade de Votorantim foi emancipada de Sorocaba no final da década de 1960. É também o maiorA cidade de Votorantim foi emancipada de Sorocaba no final da década de 1960. É também o maior
produtor decimentodo Brasil. Conta ainda com localização geográfica privilegiada, já que, com a suaprodutor decimentodo Brasil. Conta ainda com localização geográfica privilegiada, já que, com a sua
malha rodoviária, está ligada aos grandes centros nacionais e regionais, comoSão Paulo, Sorocabamalha rodoviária, está ligada aos grandes centros nacionais e regionais, comoSão Paulo, Sorocaba
eCampinas.eCampinas.

O território do atual município começou a ser explorado e povoado em meados do século XVII,O território do atual município começou a ser explorado e povoado em meados do século XVII,
quando o primeiro habitante do lugar, Pascoal Moreira Cabral, parente do fundadorquando o primeiro habitante do lugar, Pascoal Moreira Cabral, parente do fundador
deSorocaba,Baltasar Fernandes, instalou-se na localidade conhecida comoItapeva, hoje sede dadeSorocaba,Baltasar Fernandes, instalou-se na localidade conhecida comoItapeva, hoje sede da
Fazenda de São Francisco.Fazenda de São Francisco.

Localiza-se a umalatitude23º32'48"sule a umalongitude47º26'16"oeste, estando a uma altitude deLocaliza-se a umalatitude23º32'48"sule a umalongitude47º26'16"oeste, estando a uma altitude de
570 metros. Sua população estimada em2005era de 105.446 habitantes. Votorantim situa-se a570 metros. Sua população estimada em2005era de 105.446 habitantes. Votorantim situa-se a
sudoeste do Estado. Distante a cem quilômetros da capital, ocupa uma área de 177km², sendosudoeste do Estado. Distante a cem quilômetros da capital, ocupa uma área de 177km², sendo
30km² de área urbana e 147km² de área rural.30km² de área urbana e 147km² de área rural.

Sua topografia é acidentada com relevo montanhoso, dotado de aclives, declives e vales. A altitudeSua topografia é acidentada com relevo montanhoso, dotado de aclives, declives e vales. A altitude
média circunda em torno de 557 metros. O município possui clima temperado tropical e amédia circunda em torno de 557 metros. O município possui clima temperado tropical e a
temperatura média anual é de 20º. Faz divisa com os municípios:Sorocaba,Piedade,Ibiúna,Salto detemperatura média anual é de 20º. Faz divisa com os municípios:Sorocaba,Piedade,Ibiúna,Salto de
PiraporaeAlumínio. O principal rio que banha o município é oRio Sorocabasendo principais afluentesPiraporaeAlumínio. O principal rio que banha o município é oRio Sorocabasendo principais afluentes
o Cubatão e o Ipaneminha. O município também engloba parte doReservatório de Itupararanga, queo Cubatão e o Ipaneminha. O município também engloba parte doReservatório de Itupararanga, que
também é uma Área de Proteção Ambiental - APA.também é uma Área de Proteção Ambiental - APA.

Votorantim encontra-se em um dos principais eixos industriais do estado, com importantes vias deVotorantim encontra-se em um dos principais eixos industriais do estado, com importantes vias de
acesso como asrodovias Castelo Branco (SP-280),Raposo Tavares (SP-270) eSantos Dumont (SP-79)acesso como asrodovias Castelo Branco (SP-280),Raposo Tavares (SP-270) eSantos Dumont (SP-79)
que liga o município ao litoral sul do estado erodovia João Lemes dos Santos(SP-264).que liga o município ao litoral sul do estado erodovia João Lemes dos Santos(SP-264).

O setor industrial é a sua mais expressiva fonte de renda (tecidos, papel, papelão, celulose, cal,O setor industrial é a sua mais expressiva fonte de renda (tecidos, papel, papelão, celulose, cal,
embalagem, equipamentos variados, inclusive eletrônicos e, de modo especial, ocimento Votoran).embalagem, equipamentos variados, inclusive eletrônicos e, de modo especial, ocimento Votoran).
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Votorantim vive ainda do cultivo de variados produtos agrícolas, sobretudo hortifrutigranjeiros.Votorantim vive ainda do cultivo de variados produtos agrícolas, sobretudo hortifrutigranjeiros.
Possui ainda gado de corte e leiteiro, aves e outros animais. O seu comércio apresenta-sePossui ainda gado de corte e leiteiro, aves e outros animais. O seu comércio apresenta-se
expressivamente ativo e variado, atendendo satisfatoriamente as necessidades da população.expressivamente ativo e variado, atendendo satisfatoriamente as necessidades da população.

Quanto a Educação, Votorantim possui:Quanto a Educação, Votorantim possui:

12 creches12 creches
06 escolas particulares06 escolas particulares
13 escolas públicas estaduais13 escolas públicas estaduais
16 escolas públicas municipais16 escolas públicas municipais

A ETEC Prof. Elias Miguel Junior é a primeira escola técnica ligada ao ensino regular de Votorantim.A ETEC Prof. Elias Miguel Junior é a primeira escola técnica ligada ao ensino regular de Votorantim.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Baseado em questionários sócio-econômicos verificamos que trata-se de uma clientela heterogêneaBaseado em questionários sócio-econômicos verificamos que trata-se de uma clientela heterogênea
, oriunda da classe média e classe média baixa, quanto ao valor econômico e vinda na sua maioria, oriunda da classe média e classe média baixa, quanto ao valor econômico e vinda na sua maioria
de escolas da rede pública.de escolas da rede pública.

Embora a faixa etária e as condições sociais sejam diversificadas tanto no Ensino Médio quanto noEmbora a faixa etária e as condições sociais sejam diversificadas tanto no Ensino Médio quanto no
Ensino Técnico, a Unidade não encontrou problemas relacionados com violência e drogas, masEnsino Técnico, a Unidade não encontrou problemas relacionados com violência e drogas, mas
trabalha continuamente em projetosrelacionados ao tema visando a prevenção, reflexão etrabalha continuamente em projetosrelacionados ao tema visando a prevenção, reflexão e
conscientização. Este ano estamos usando a ferramenta Google Docs para aplicação do questionárioconscientização. Este ano estamos usando a ferramenta Google Docs para aplicação do questionário
abaixo: abaixo: 
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Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente

A partir de 19 de setembro de 2008, conforme Decreto nº 53.449 foi criada a Escola Técnica deA partir de 19 de setembro de 2008, conforme Decreto nº 53.449 foi criada a Escola Técnica de
Votorantim.Votorantim.

Cursos oferecidos pela ETEC:Cursos oferecidos pela ETEC:

MTEC - Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – MTEC - Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – horáriohorário
das 7h30às 12h45das 7h30às 12h45

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1338, de 17/11/2017, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1338, de 17/11/2017, publicada no DOE de
18/11/201718/11/2017
Médio e Ensino TécnicoMédio e Ensino Técnico
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Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

MTEC - Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos HumanosMTEC - Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos
– – horário das 7h30às 12h45horário das 7h30às 12h45

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1338, de 17/11/2017, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1338, de 17/11/2017, publicada no DOE de
18/11/201718/11/2017
Médio e Ensino TécnicoMédio e Ensino Técnico
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

MTEC - Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco deMTEC - Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco de
Dados– Dados– horário das 7h30às 11h55horário das 7h30às 11h55

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1342, de 17/11/2017, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1342, de 17/11/2017, publicada no DOE de
18/11/201718/11/2017
Médio e Ensino TécnicoMédio e Ensino Técnico
Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

ETIM - Ensino Técnico Integrado ao Médio – Administração -horário das 7h30às 15h25ETIM - Ensino Técnico Integrado ao Médio – Administração -horário das 7h30às 15h25

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 735, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 735, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Médio e Ensino TécnicoMédio e Ensino Técnico
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

ETIM - Ensino Técnico Integrado ao Médio – Informática para Internet-ETIM - Ensino Técnico Integrado ao Médio – Informática para Internet-horário das 7h30àshorário das 7h30às
15h2515h25

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 739, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 739, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Médio e Ensino TécnicoMédio e Ensino Técnico
Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

JOVEM TÉCNICO - Habilitação Profissional de Técnicoem Administração - horário dasJOVEM TÉCNICO - Habilitação Profissional de Técnicoem Administração - horário das
13h30 às 18h0013h30 às 18h00

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnicoem Administração - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnicoem Administração - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnico em Logística - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnico em Logística - horário das 19h00 às 22h50
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Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade- horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade- horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - horário das 19h00Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - horário das 19h00
às 22h50às 22h50

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1362, de 05/03/2018, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 1362, de 05/03/2018, publicada no DOE de
06/03/201806/03/2018
Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - horário das 19h00 àsHabilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - horário das 19h00 às
22h5022h50

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Classes Descentralizadas:Classes Descentralizadas:

EE Comendador Pereira Inácio – Votorantim EE Comendador Pereira Inácio – Votorantim 

Habilitação Profissional de Técnicoem Administração - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnicoem Administração - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnicoem Marketing - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnicoem Marketing - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios
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Habilitação Profissional de Técnicoem Serviços Jurídicos - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnicoem Serviços Jurídicos - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

EE Coronel Pedro Dias de Campos – Capela do AltoEE Coronel Pedro Dias de Campos – Capela do Alto

Habilitação Profissional de Técnico em Administração - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnico em Administração - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnico em Logística - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnico em Logística - horário das 19h00 às 22h50

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de curso aprovado pela Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosEixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional de Técnicoem Informática - horário das 19h00 às 22h50Habilitação Profissional de Técnicoem Informática - horário das 19h00 às 22h50

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no DOE dePlano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de
11/09/201511/09/2015
Eixo Tecnológico: Informação e ComunicaçãoEixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Viabilização de cursos futurosViabilização de cursos futuros
ResultadoResultado Parcialmente foi cumprida, iniciamos em 2019, oParcialmente foi cumprida, iniciamos em 2019, o

cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas,cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas,
Contabilidade e migramos os cursos de Etim paraContabilidade e migramos os cursos de Etim para
M-tec nos mesmos eixos. Há uma solicitação pelaM-tec nos mesmos eixos. Há uma solicitação pela
prefeitura municipal de Votorantim para oprefeitura municipal de Votorantim para o
funcionamento de técnico em Segurança dofuncionamento de técnico em Segurança do
Trabalho que estamos com um expediente emTrabalho que estamos com um expediente em
aberto para atender essa solcitação.aberto para atender essa solcitação.

DescriçãoDescrição Manter os estudos da vocação econômica deManter os estudos da vocação econômica de
Votorantim e da Região Metropolitanda deVotorantim e da Região Metropolitanda de
Sorocaba, de modo a oferecer os novos cursosSorocaba, de modo a oferecer os novos cursos
que atendam a demanda de contratação eque atendam a demanda de contratação e
atendam as solicitações da Prefeituras e dasatendam as solicitações da Prefeituras e das
empresas desse municipio.empresas desse municipio.

1º Semestre de 20191º Semestre de 2019

1 modular novo - Contabilidade1 modular novo - Contabilidade

                            55 / 78                            55 / 78



 

1 Etim1 Etim

2º Semestre de 20192º Semestre de 2019

1 Especialização em Logística Reversa1 Especialização em Logística Reversa

1º Senmestre de 20191º Senmestre de 2019

Técnico em Comércio.Técnico em Comércio.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Diminuir os ìndices de progressões ParciaisDiminuir os ìndices de progressões Parciais
ResultadoResultado Meta cumprida. Porém este é um trabalho deMeta cumprida. Porém este é um trabalho de

longo prazo e os alunos que ficaram em PPlongo prazo e os alunos que ficaram em PP
fizeram as recuperações e conseguiram asfizeram as recuperações e conseguiram as
aprovações nos componentesaprovações nos componentes

DescriçãoDescrição Trabalhar para que em 2018 tenhamos um tetoTrabalhar para que em 2018 tenhamos um teto
de Progressões Parciais 20% a menos dos quede Progressões Parciais 20% a menos dos que
foram apresentados em 2017, além do que osforam apresentados em 2017, além do que os
discentes cumpram em 100% as recuperaçõesdiscentes cumpram em 100% as recuperações
contínuas.contínuas.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Aumentar o sinal de Internet nosAumentar o sinal de Internet nos
laboratórioslaboratórios

ResultadoResultado Os laboratórios de Informática estão com sinal deOs laboratórios de Informática estão com sinal de
Internet, graças a parceria da empresa provedoraInternet, graças a parceria da empresa provedora
que deu um desconto para a APM viabilizar sinalque deu um desconto para a APM viabilizar sinal
único de internet somente para atendimentos dosúnico de internet somente para atendimentos dos
cursos dos eixos de Informação e comunicação ecursos dos eixos de Informação e comunicação e
gestão e negócios, além dos componentesgestão e negócios, além dos componentes
curriculares da Base nacional Comum.curriculares da Base nacional Comum.

DescriçãoDescrição Buscar parcerias públicas e privadas para melhorBuscar parcerias públicas e privadas para melhor
e ampliar o ponto de internet.e ampliar o ponto de internet.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Controlar a Evasão Escolar mantendo umControlar a Evasão Escolar mantendo um
índice igual ou inferior a 20%índice igual ou inferior a 20%

ResultadoResultado Meta parcialmente cumprida. Os cursos deMeta parcialmente cumprida. Os cursos de
Serviços Jurídicos e Marketing, além deServiços Jurídicos e Marketing, além de
Administração em Capela do Alto estãoAdministração em Capela do Alto estão
apresentando evasão acima de 20%. Os demaisapresentando evasão acima de 20%. Os demais
cursos reduziram seus casos de evasão.cursos reduziram seus casos de evasão.

DescriçãoDescrição Focar todas as ações pedagógicas e deFocar todas as ações pedagógicas e de
relacionamentos internos e externos em nossarelacionamentos internos e externos em nossa
unidade escolar para controlar a Evasão Escolar,unidade escolar para controlar a Evasão Escolar,
mantendo um índice igual ou inferior a 20% dosmantendo um índice igual ou inferior a 20% dos
concluintes em relação aos alunos matriculados.concluintes em relação aos alunos matriculados.

JustificativaJustificativa
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MetaMeta Participação na FETEPS Participação na FETEPS 
ResultadoResultado Meta não alcançada. Os projetos de TCC não seMeta não alcançada. Os projetos de TCC não se

adequaram as propostas da FEETEPS. Ficandoadequaram as propostas da FEETEPS. Ficando
essa ação para 2019.essa ação para 2019.

DescriçãoDescrição Participar da FEETEPS inscrevendo todos osParticipar da FEETEPS inscrevendo todos os
projetos que atendem aos requisitos.projetos que atendem aos requisitos.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Concorrer no Prêmio Inova em todos osConcorrer no Prêmio Inova em todos os
EixosEixos

ResultadoResultado Meta não cumprida. Em 2018 não houve ediçãoMeta não cumprida. Em 2018 não houve edição
do prêmio Inova, ficando para 2019.do prêmio Inova, ficando para 2019.

DescriçãoDescrição Incentivar e promover a inscrição de pelo menosIncentivar e promover a inscrição de pelo menos
uma equipe em cada eixo do Prêmio Inova.uma equipe em cada eixo do Prêmio Inova.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação OBSERVATÓRIO ESCOLAR 2018 OBSERVATÓRIO ESCOLAR 2018 
AnáliseAnálise
  

O Websaié uma avaliação feita anualmente por meio da coleta deO Websaié uma avaliação feita anualmente por meio da coleta de
informações de todos os atores da comunidade escolar, com oinformações de todos os atores da comunidade escolar, com o
objetivo debuscar melhorias naqualidade de ensino.objetivo debuscar melhorias naqualidade de ensino.

Com base nos resultados do Websai de 2018visualizamos aCom base nos resultados do Websai de 2018visualizamos a
"saúde" de nossa escola, a qualatingiuexcelentes resultados em"saúde" de nossa escola, a qualatingiuexcelentes resultados em
vários quesitos, como por exemplo:igualdade de tratamentovários quesitos, como por exemplo:igualdade de tratamento
(questão 31), alunos integrados as atividades escolares (questão(questão 31), alunos integrados as atividades escolares (questão
18), apresentação de instrumentos de avaliação(12),18), apresentação de instrumentos de avaliação(12),
comunicação entre diretor e alunos (questão 20), entre outros.comunicação entre diretor e alunos (questão 20), entre outros.
Atingimos 99% de participação, fruto do esforço do trabalhoAtingimos 99% de participação, fruto do esforço do trabalho
conjunto realizado em nossa escola. Para este ano de 2019,conjunto realizado em nossa escola. Para este ano de 2019,
utilizamos o Websai como um dos principais indicadores parautilizamos o Websai como um dos principais indicadores para
definir ações para melhorar cada vez mais ofertar maiorqualidadedefinir ações para melhorar cada vez mais ofertar maiorqualidade
de ensino em nossa escola.de ensino em nossa escola.
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ForçaForça
DenominaçãoDenominação Igualdade de TratamentoIgualdade de Tratamento
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DescriçãoDescrição
Nossa escola tem como fundamento o tratamento igualitárioNossa escola tem como fundamento o tratamento igualitário
entre todos os sujeitos que movimentam nossas ações,entre todos os sujeitos que movimentam nossas ações,
respeitando a pluralidade e singularidade de cada um.respeitando a pluralidade e singularidade de cada um.

DenominaçãoDenominação Destaque da escola na cidadeDestaque da escola na cidade
DescriçãoDescrição
Nossa escola é destaque na cidade pela qualidade do ensino. NosNossa escola é destaque na cidade pela qualidade do ensino. Nos
cursos Integrados do Ensino Médio a escola anualmentecursos Integrados do Ensino Médio a escola anualmente
apresenta o melhor lugar dentre as escolas estaduais naapresenta o melhor lugar dentre as escolas estaduais na
avaliação externa Enem, e nos cursos técnicos é referência naavaliação externa Enem, e nos cursos técnicos é referência na
cidade de Votorantim, fornecendo ao mercado de trabalho ecidade de Votorantim, fornecendo ao mercado de trabalho e
sociedade excelentes profissionais técnicos.sociedade excelentes profissionais técnicos.

DenominaçãoDenominação Eventos para toda comunidade Eventos para toda comunidade 
DescriçãoDescrição
Regularmente é oferecida a toda a comunidade escolarRegularmente é oferecida a toda a comunidade escolar
oportunidades em participar dos eventos na escola e fora daoportunidades em participar dos eventos na escola e fora da
escola, como: festa junina- expo tcc, escola aberta Lip Dubescola, como: festa junina- expo tcc, escola aberta Lip Dub

DenominaçãoDenominação Mapeamento diagnostico da defasagem dosMapeamento diagnostico da defasagem dos
alunos alunos 

DescriçãoDescrição
Os alunos passam por avaliações diagnósticas para identificarOs alunos passam por avaliações diagnósticas para identificar
dificuldades ou ainda déficits de aprendizagem, e a equipedificuldades ou ainda déficits de aprendizagem, e a equipe
pedagógica em parceria com os docentes refletem e elaborampedagógica em parceria com os docentes refletem e elaboram
estratégias e /ou replanejamento para o bom desempenho escolarestratégias e /ou replanejamento para o bom desempenho escolar
do discente.do discente.

DenominaçãoDenominação Equipe pedagógicaEquipe pedagógica
DescriçãoDescrição
A escola possui uma equipe gestora altamente qualificada eA escola possui uma equipe gestora altamente qualificada e
preparada para os desafios do cotidiano escolar, como apreparada para os desafios do cotidiano escolar, como a
coordenadora pedagógica Mestre em Educação e Doutoranda emcoordenadora pedagógica Mestre em Educação e Doutoranda em
Educação, e a Orientadora Educacional Mestranda em EngenhariaEducação, e a Orientadora Educacional Mestranda em Engenharia
Química, entre os coordenadores de curso em sua maioria pósQuímica, entre os coordenadores de curso em sua maioria pós
graduados em sua área de atuação profissional.graduados em sua área de atuação profissional.

DenominaçãoDenominação Parceria com Microsoft (softwares gratuitos)Parceria com Microsoft (softwares gratuitos)
DescriçãoDescrição
O Centro Paula Souza em parceria com a Microsoft disponibilizaO Centro Paula Souza em parceria com a Microsoft disponibiliza
gratuitamente aos alunos e professores licenças de uso dosgratuitamente aos alunos e professores licenças de uso dos
programa do pacote microsoft office, além de diversos outrosprograma do pacote microsoft office, além de diversos outros
mais atuais.mais atuais.

DenominaçãoDenominação Equipe gestoraEquipe gestora
DescriçãoDescrição
A unidade conta com uma equipe gestora muito comprometidaA unidade conta com uma equipe gestora muito comprometida
com resultados e melhoria continua, e trabalham norteados pelacom resultados e melhoria continua, e trabalham norteados pela
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missão e visão da escola Etec Professor Elias Miguel Júniormissão e visão da escola Etec Professor Elias Miguel Júnior

DenominaçãoDenominação Convênios e parceriasConvênios e parcerias
DescriçãoDescrição
Os convênios e parcerias nas escolas são fundamentais, uma vezOs convênios e parcerias nas escolas são fundamentais, uma vez
que se estabelecem importantes pontes diretas com empresas, eque se estabelecem importantes pontes diretas com empresas, e
aos alunos são potencializadas oportunidades de contato inicialaos alunos são potencializadas oportunidades de contato inicial
com o mercado de trabalho como estágios e primeiro emprego,com o mercado de trabalho como estágios e primeiro emprego,
além de visitas técnicas e projetos.além de visitas técnicas e projetos.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Laboratórios defasadosLaboratórios defasados
DescriçãoDescrição
Laboratórios de informática com aparelhos antigos, o que dificultaLaboratórios de informática com aparelhos antigos, o que dificulta
o processo de aprendizagem, principalmente nos cursos do eixoo processo de aprendizagem, principalmente nos cursos do eixo
de comunicação.de comunicação.

DenominaçãoDenominação Infraestrutura comprometidaInfraestrutura comprometida
DescriçãoDescrição
A escola não tem prédio próprio, e o prédio utilizado é antigo,A escola não tem prédio próprio, e o prédio utilizado é antigo,
portanto revelam-se grandes problemas de infraestrutura comoportanto revelam-se grandes problemas de infraestrutura como
quadra (não coberta) e fora dos padrões, além do telhadoquadra (não coberta) e fora dos padrões, além do telhado
condenado da área da biblioteca e laboratório de química.condenado da área da biblioteca e laboratório de química.

DenominaçãoDenominação Quantidade de Progressões ParciaisQuantidade de Progressões Parciais
DescriçãoDescrição
O aluno que não atinge as competências durante o semestre e/ouO aluno que não atinge as competências durante o semestre e/ou
ano letivo, tem a oportunidade de dar sequências nos estudos, eano letivo, tem a oportunidade de dar sequências nos estudos, e
durante o próximo semestre/ano realiza a progressão parcial.durante o próximo semestre/ano realiza a progressão parcial.
Compreendemos que é importante que o discente atinja asCompreendemos que é importante que o discente atinja as
competências durante o tempo prevista para que não tenhacompetências durante o tempo prevista para que não tenha
acúmulo de atividades no futuro.acúmulo de atividades no futuro.

DenominaçãoDenominação Site deficiente Site deficiente 
DescriçãoDescrição
O site de nossa escola é deficiente, apesar de várias tentativasO site de nossa escola é deficiente, apesar de várias tentativas
para que o site tenha um formato "friendly user" e atenda àspara que o site tenha um formato "friendly user" e atenda às
necessidades da comunidade escolar, não temos mão de obranecessidades da comunidade escolar, não temos mão de obra
suficiente e especializada até o momento.suficiente e especializada até o momento.

DenominaçãoDenominação Evasão EscolarEvasão Escolar
DescriçãoDescrição
Os trabalhos de Coordenação Pedagógica e OrientaçãoOs trabalhos de Coordenação Pedagógica e Orientação
Educacional são norteados pelo projeto de redução de evasão,Educacional são norteados pelo projeto de redução de evasão,
apesar do trabalho de alta qualidade que é desenvolvido, existemapesar do trabalho de alta qualidade que é desenvolvido, existem
fatores externos que ocasionam à evasão como ingresso nofatores externos que ocasionam à evasão como ingresso no
ensino superior, principalmente para faculdades "populares" eensino superior, principalmente para faculdades "populares" e
EAD, trabalho no horário do curso, problemas pessoais eEAD, trabalho no horário do curso, problemas pessoais e
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dificuldade de conciliar escola e trabalho.dificuldade de conciliar escola e trabalho.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Grupos de monitoriaGrupos de monitoria
DescriçãoDescrição
A escola oferta grupos de monitoria composto pelos alunos comA escola oferta grupos de monitoria composto pelos alunos com
desempenho de excelência. Os alunos trocam suas experiênciasdesempenho de excelência. Os alunos trocam suas experiências
com os alunos que apresentam mais dificuldades e sãocom os alunos que apresentam mais dificuldades e são
acompanhados pelos docentes do grupo de estudo,acompanhados pelos docentes do grupo de estudo,
desenvolvendo as atividades que são aplicadas durante adesenvolvendo as atividades que são aplicadas durante a
monitoria.monitoria.

DenominaçãoDenominação Apresentação de TCCs em formato de feiraApresentação de TCCs em formato de feira
(expo tcc)(expo tcc)

DescriçãoDescrição
Desde de dezembro de 2018, nossa escola adotou um novoDesde de dezembro de 2018, nossa escola adotou um novo
formato de organização dos grupos de TCC, e da apresentaçãoformato de organização dos grupos de TCC, e da apresentação
dos trabalhos, agora em formato de feira (expo tcc), estados trabalhos, agora em formato de feira (expo tcc), esta
adequação trouxe mais variedade de projetos, dos quais muitosadequação trouxe mais variedade de projetos, dos quais muitos
concorrem em projetos externos e internos como Inova, e asconcorrem em projetos externos e internos como Inova, e as
apresentações são abertas a toda comunidade Votorantinense.apresentações são abertas a toda comunidade Votorantinense.

DenominaçãoDenominação Participação da biblioteca ativaParticipação da biblioteca ativa
DescriçãoDescrição
O projeto biblioteca ativa desenvolvido na escola, além deO projeto biblioteca ativa desenvolvido na escola, além de
intensificar o empréstimo de acervos, também conta comintensificar o empréstimo de acervos, também conta com
atividades voltadas ao aprendizado dos discentes proporcionandoatividades voltadas ao aprendizado dos discentes proporcionando
palestras e minioficinas.palestras e minioficinas.

DenominaçãoDenominação Comunicação com o diretorComunicação com o diretor
DescriçãoDescrição
A escola tem comunicação livre e direta com o diretor escolar,A escola tem comunicação livre e direta com o diretor escolar,
esta proximidade com a comunidade escolar é importante o bomesta proximidade com a comunidade escolar é importante o bom
andamento dos trabalhos escolares.andamento dos trabalhos escolares.

DenominaçãoDenominação Biblioteca (acervo)Biblioteca (acervo)
DescriçãoDescrição
A biblioteca conta com um acervo modesto, porém muito bemA biblioteca conta com um acervo modesto, porém muito bem
atualizado e engloba todos os gêneros textuais e atende aosatualizado e engloba todos os gêneros textuais e atende aos
anseios dos alunos do técnico com livros específicos da área.anseios dos alunos do técnico com livros específicos da área.

DenominaçãoDenominação Visitas TécnicasVisitas Técnicas
DescriçãoDescrição
As visitas técnicas oferecem oportunidade de contato com oAs visitas técnicas oferecem oportunidade de contato com o
mercado de trabalho, vendo na prática o que muitas vezesmercado de trabalho, vendo na prática o que muitas vezes
aprendem na teoria, além disso as visitas auxiliam na visibilidadeaprendem na teoria, além disso as visitas auxiliam na visibilidade
dos alunos resultando em estágios.dos alunos resultando em estágios.
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DenominaçãoDenominação Aumento da demanda no vestibulinhoAumento da demanda no vestibulinho
DescriçãoDescrição
Votorantim e região vem apresentando crescimento exponencial,Votorantim e região vem apresentando crescimento exponencial,
o que traz oportunidades para aumento da demanda doo que traz oportunidades para aumento da demanda do
vestibulinho.vestibulinho.

DenominaçãoDenominação Envolvimento dos alunos em projetos sociaisEnvolvimento dos alunos em projetos sociais
DescriçãoDescrição
Nossa escola é reconhecido pelos trabalhos desenvolvidos emNossa escola é reconhecido pelos trabalhos desenvolvidos em
prol da sociedade, desde campanhas de doação agasalhos, leite eprol da sociedade, desde campanhas de doação agasalhos, leite e
produtos higiênicos, até trabalhos de TCC como melhorias emprodutos higiênicos, até trabalhos de TCC como melhorias em
ONGs, abertura de farmácia comunitária e trabalhos similares.ONGs, abertura de farmácia comunitária e trabalhos similares.

DenominaçãoDenominação Aumento da oferta de estágiosAumento da oferta de estágios
DescriçãoDescrição
Votorantim está localizada na região metropolitana de Sorocaba,Votorantim está localizada na região metropolitana de Sorocaba,
e como cidade industrializada apresenta excelentese como cidade industrializada apresenta excelentes
oportunidades para contratação de estágios. No ano de 2018oportunidades para contratação de estágios. No ano de 2018
atingimos a nossa meta no número de contratações eatingimos a nossa meta no número de contratações e
visualizamos aumento considerável para os próximos anos.visualizamos aumento considerável para os próximos anos.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação Transporte gratuito (fornecido pelaTransporte gratuito (fornecido pela

prefeitura de Votorantim)prefeitura de Votorantim)
DescriçãoDescrição
A prefeitura da cidade de Votorantim oferece transporte gratuitoA prefeitura da cidade de Votorantim oferece transporte gratuito
aos estudantes, desde que comprovado frequência de no mínimoaos estudantes, desde que comprovado frequência de no mínimo
75%, no entanto para obter esse beneficio gratuito, a secretaria75%, no entanto para obter esse beneficio gratuito, a secretaria
da Educação estabelece prazos para entrega dos documentos eda Educação estabelece prazos para entrega dos documentos e
muitos discentes perdem os prazos e ficam sem passe escolar.muitos discentes perdem os prazos e ficam sem passe escolar.

DenominaçãoDenominação Alimentação (oferta da merenda)Alimentação (oferta da merenda)
DescriçãoDescrição
A prefeitura de Votorantim repassa merenda à nossa escola, eA prefeitura de Votorantim repassa merenda à nossa escola, e
contribuiu com uma parte desse repasse, dessa forma sãocontribuiu com uma parte desse repasse, dessa forma são
realizados acordos para que os alunos do Etim, Mtec, Jovemrealizados acordos para que os alunos do Etim, Mtec, Jovem
Técnico e cursos modulares sejam atendidos. A oferta daTécnico e cursos modulares sejam atendidos. A oferta da
merenda é um importante para o auxílio da permanência dosmerenda é um importante para o auxílio da permanência dos
estudantes na escola.estudantes na escola.

DenominaçãoDenominação Horário de ônibusHorário de ônibus
DescriçãoDescrição
Devido à localização de nossa escola, existem muitos problemasDevido à localização de nossa escola, existem muitos problemas
relacionados ao horário de ônibus, em nossa cidade existe apenasrelacionados ao horário de ônibus, em nossa cidade existe apenas
uma companhia de circular, a qual dispõe de ônibus para atenderuma companhia de circular, a qual dispõe de ônibus para atender
aos alunos nos horários maior fluxo na entrada e na saída dosaos alunos nos horários maior fluxo na entrada e na saída dos
horários em comum, caso o estudante necessite de ônibus emhorários em comum, caso o estudante necessite de ônibus em
outros horários a espera é longa.outros horários a espera é longa.
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DenominaçãoDenominação Cursos superiores com preços popularesCursos superiores com preços populares
próximospróximos

DescriçãoDescrição
Em nossa cidade e região nos últimos anos houve aumentoEm nossa cidade e região nos últimos anos houve aumento
exponencial do número de faculdades, e especial as graduaçõesexponencial do número de faculdades, e especial as graduações
EAD, tal fato tem provocado mudanças na escolha por cursosEAD, tal fato tem provocado mudanças na escolha por cursos
técnicos e ou superiores devido à finalização mais rápida à preçostécnicos e ou superiores devido à finalização mais rápida à preços
populares.populares.

DenominaçãoDenominação Absenteísmo docenteAbsenteísmo docente
DescriçãoDescrição
 O absenteísmo docente é uma ameaça ao desenvolvimento das O absenteísmo docente é uma ameaça ao desenvolvimento das
competências, habilidades e atitudes previstas nos planos decompetências, habilidades e atitudes previstas nos planos de
curso.curso.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Trabalhar atividades complementares paraTrabalhar atividades complementares para

um processo de nivelamento de conceitosum processo de nivelamento de conceitos
básicos aos alunos básicos aos alunos 

DescriçãoDescrição
Para fortalecer o curso técnico e garantir a permanência dosPara fortalecer o curso técnico e garantir a permanência dos
alunos com dificuldades a escola deve elaborar estratégias paraalunos com dificuldades a escola deve elaborar estratégias para
nivelar o conceitos básicos.nivelar o conceitos básicos.

DenominaçãoDenominação Falta de espaços físicosFalta de espaços físicos
DescriçãoDescrição
Trabalhar por melhor condições de espaço físico afim de melhorTrabalhar por melhor condições de espaço físico afim de melhor
atender a comunidade escolar, buscando parceria com os órgãosatender a comunidade escolar, buscando parceria com os órgãos
públicos.públicos.

DenominaçãoDenominação Aumentar contato com empresas queAumentar contato com empresas que
empreguem estagiários dos cursos técnicos.empreguem estagiários dos cursos técnicos.

DescriçãoDescrição
Temos que intensificar o contato com as empresas locais paraTemos que intensificar o contato com as empresas locais para
que tenham mais interesse em contratar os estudantes dosque tenham mais interesse em contratar os estudantes dos
cursos técnicos como estagiários. O número vem aumentandocursos técnicos como estagiários. O número vem aumentando
ano após ano, porém ainda está muito pequeno em comparação aano após ano, porém ainda está muito pequeno em comparação a
quantidade de alunos frequentes na Etec.quantidade de alunos frequentes na Etec.

DenominaçãoDenominação Reforma do Telhado do Bloco A eReforma do Telhado do Bloco A e
Laboratório de Química.Laboratório de Química.

DescriçãoDescrição
A reforma do telhado do bloco A é uma prioridade. Existe hoje oA reforma do telhado do bloco A é uma prioridade. Existe hoje o
risco de desmoronamento e por isso grande espaço estárisco de desmoronamento e por isso grande espaço está
interditado. O Local onde funciona a biblioteca e o outro ondeinterditado. O Local onde funciona a biblioteca e o outro onde
temos o laboratório de química estão sem uso a mais de um ano,temos o laboratório de química estão sem uso a mais de um ano,
pois, estão interditados por recomendação do Engenheiro da UIE.pois, estão interditados por recomendação do Engenheiro da UIE.
Temos a promessa de uma ATA emergencial. Pelo tamanho daTemos a promessa de uma ATA emergencial. Pelo tamanho da
Etec esses espaços estão fazendo muita falta e temos que gerirEtec esses espaços estão fazendo muita falta e temos que gerir
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isso.isso.

DenominaçãoDenominação Reduzir a evasão Escolar em 50% nos cursosReduzir a evasão Escolar em 50% nos cursos
técnicos oferecidos.técnicos oferecidos.

DescriçãoDescrição
Todo trabalho de Gestão na Etec Professor Elias Miguel Junior visaTodo trabalho de Gestão na Etec Professor Elias Miguel Junior visa
manter equilibrado o número de demanda nos cursos Técnicosmanter equilibrado o número de demanda nos cursos Técnicos
com a matrícula e a quantidade de alunos concluintes. É nossacom a matrícula e a quantidade de alunos concluintes. É nossa
prioridade manter o estudante na escola. Existem motivos que,prioridade manter o estudante na escola. Existem motivos que,
infelizmente, as ações para a permanência do alunos fracassam,infelizmente, as ações para a permanência do alunos fracassam,
principalmente quando concorrem com o trabalho no mesmoprincipalmente quando concorrem com o trabalho no mesmo
horário da oferta do curso, porém, as ações em que a Etec podehorário da oferta do curso, porém, as ações em que a Etec pode
realizar, estas sim, devem ser nossa prioridade.realizar, estas sim, devem ser nossa prioridade.

ObjetivoObjetivo
    

Após análise dos indicadores, os quais apontaram o Norte para a elaboração de estratégias, aApós análise dos indicadores, os quais apontaram o Norte para a elaboração de estratégias, a
comunidade escolar da Etec Professor Elias Miguel Junior elencou as seguintes necessidades quecomunidade escolar da Etec Professor Elias Miguel Junior elencou as seguintes necessidades que
foram apresentadas:foram apresentadas:

Desenvolver ações educacionais para melhorar a qualidade de ensino, aprimorando aDesenvolver ações educacionais para melhorar a qualidade de ensino, aprimorando a
formação profissional, a fim de atender o interesse das empresas, bem como culmine em suaformação profissional, a fim de atender o interesse das empresas, bem como culmine em sua
contratação para o trabalho;contratação para o trabalho;
Monitorar o desempenho escolar e buscar alternativas para minimizar a evasão dando maiorMonitorar o desempenho escolar e buscar alternativas para minimizar a evasão dando maior
atenção aos casos de falta de motivação e/ou ausência das aulas pelos alunos;atenção aos casos de falta de motivação e/ou ausência das aulas pelos alunos;
Aumentar nossas parcerias com as empresas do município de Votorantim e região visando oAumentar nossas parcerias com as empresas do município de Votorantim e região visando o
aumento de vagas para estágio;aumento de vagas para estágio;
Ampliar a visibilidade desta unidade escolar no município de Votorantim e região visandoAmpliar a visibilidade desta unidade escolar no município de Votorantim e região visando
maior colocação da comunidade no mercado de trabalho.maior colocação da comunidade no mercado de trabalho.
Manter no mínimo 75% dos alunos concluintes, fomentando ações contra evasão escolar;Manter no mínimo 75% dos alunos concluintes, fomentando ações contra evasão escolar;
Atuar no desenvolvimento da Equipe docente, fortalecendo a formação continuada eAtuar no desenvolvimento da Equipe docente, fortalecendo a formação continuada e
capacitações que resultem na aproximação do discente das práticas mais modernas ecapacitações que resultem na aproximação do discente das práticas mais modernas e
atualizadas do mercado de trabalho.atualizadas do mercado de trabalho.
Buscar possibilidades de parcerias público/privada para a melhoria da qualidade doBuscar possibilidades de parcerias público/privada para a melhoria da qualidade do
desenvolvimento das aulas teóricas durante os cursos de período integral.desenvolvimento das aulas teóricas durante os cursos de período integral.
Ampliar a participação de toda comunidade escolar nas ações da Associação de Pais eAmpliar a participação de toda comunidade escolar nas ações da Associação de Pais e
Mestres.Mestres.
Manter a Gestão Democrática, sempre dando voz aos integrantes das forças de trabalho daManter a Gestão Democrática, sempre dando voz aos integrantes das forças de trabalho da
unidade escolar.unidade escolar.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Viabilização de cursos futurosViabilização de cursos futuros
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Manter os estudos da vocação econômica de Votorantim e daManter os estudos da vocação econômica de Votorantim e da
Região Metropolitana de Sorocaba, de modo a oferecer novosRegião Metropolitana de Sorocaba, de modo a oferecer novos
cursos que atendam a demanda de contratação e atendam ascursos que atendam a demanda de contratação e atendam as
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solicitações da Prefeituras e das empresas desse município. 1ºsolicitações da Prefeituras e das empresas desse município. 1º
Semestre de 2020- novo curso modular em Técnico emSemestre de 2020- novo curso modular em Técnico em
Transações Imobiliárias 1º Semestre de 2020- novo curso modularTransações Imobiliárias 1º Semestre de 2020- novo curso modular
em Técnico em Comércio. 1º Semestre de 2020- novo cursoem Técnico em Comércio. 1º Semestre de 2020- novo curso
modular em Técnico em Segurança do Trabalho. 2º Semestre demodular em Técnico em Segurança do Trabalho. 2º Semestre de
2020- 1 Especialização em Logística Reversa 1º semestre de2020- 1 Especialização em Logística Reversa 1º semestre de
2020- M.Tec Logística- período da tarde2020- M.Tec Logística- período da tarde

DenominaçãoDenominação Diminuir os índices de progressões ParciaisDiminuir os índices de progressões Parciais
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Intenciona-se a curto prazo a redução das Progressões ParciaisIntenciona-se a curto prazo a redução das Progressões Parciais
(PPs) em 50%, em relação ao ano de 2018 (primeiro e segundo(PPs) em 50%, em relação ao ano de 2018 (primeiro e segundo
semestre), onde foram quantificados o total de 68 Progressõessemestre), onde foram quantificados o total de 68 Progressões
Parciais dentre os cursos de ( 8 nos cursos de Serviços Jurídicos, 1Parciais dentre os cursos de ( 8 nos cursos de Serviços Jurídicos, 1
no curso de Recursos Humanos, 7 no curso de Marketing, 8 nosno curso de Recursos Humanos, 7 no curso de Marketing, 8 nos
cursos de Logística, 3 nos cursos de Informática para Internet, 1cursos de Logística, 3 nos cursos de Informática para Internet, 1
no cursos de Etim Logística, 27 nos cursos de Etim Informáticano cursos de Etim Logística, 27 nos cursos de Etim Informática
para Internet, 4 nos cursos de Etim Administração e 9 nos cursospara Internet, 4 nos cursos de Etim Administração e 9 nos cursos
de Administração.de Administração.

DenominaçãoDenominação Aumentar a velocidade do acesso à InternetAumentar a velocidade do acesso à Internet
nos laboratórios de Informática e setoresnos laboratórios de Informática e setores
administrativosadministrativos

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Buscar parcerias públicas e privadas para melhorar e ampliar aBuscar parcerias públicas e privadas para melhorar e ampliar a
velocidade da internet.velocidade da internet.

DenominaçãoDenominação Manter a permanência dos alunos em umManter a permanência dos alunos em um
índice igual ou superior a 80%índice igual ou superior a 80%

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Potencializar todas as ações e estratégias elaboras e executadasPotencializar todas as ações e estratégias elaboras e executadas
na comunidade escolar, a fim de controlar a Evasão Escolar.na comunidade escolar, a fim de controlar a Evasão Escolar.

DenominaçãoDenominação Melhorias no espaço externo da quadraMelhorias no espaço externo da quadra
esportivaesportiva

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Melhorias na parte externa da quadra esportiva com a colocaçãoMelhorias na parte externa da quadra esportiva com a colocação
de colunas de ferro e grades de proteção.de colunas de ferro e grades de proteção.

DenominaçãoDenominação Aumentar o número de empréstimos deAumentar o número de empréstimos de
livros e fluxo de alunos na biblioteca livros e fluxo de alunos na biblioteca 

DuraçãoDuração 22
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(anos)(anos)
DescriçãoDescrição
Aumentar o número de discentes que realizam empréstimos deAumentar o número de discentes que realizam empréstimos de
leituras na biblioteca, e aumentar o fluxo de alunos que visitam oleituras na biblioteca, e aumentar o fluxo de alunos que visitam o
espaço.espaço.

DenominaçãoDenominação Aumentar a demanda de inscrições para osAumentar a demanda de inscrições para os
vestibulinhosvestibulinhos

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
  A unidade escolar atualmente oferta cursos do eixo de Gestão e  A unidade escolar atualmente oferta cursos do eixo de Gestão e
Negócios e Informação e Comunicação, logo, é necessárioNegócios e Informação e Comunicação, logo, é necessário
diversas estratégias para que haja demanda para todos os cursosdiversas estratégias para que haja demanda para todos os cursos
e o devido planejamento de ações para aumentar o número dee o devido planejamento de ações para aumentar o número de
inscritos, afim de estabelecer uma seleção mais afinada.inscritos, afim de estabelecer uma seleção mais afinada.

DenominaçãoDenominação Adequação do Prédio para garantirAdequação do Prédio para garantir
Segurança e Prevenção à acidentesSegurança e Prevenção à acidentes

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
o Prédio onde a Etec Professor Elias Miguel Junior está alocado,o Prédio onde a Etec Professor Elias Miguel Junior está alocado,
pertence ao grupo Vitopel. Esta empresa cede à Prefeiturapertence ao grupo Vitopel. Esta empresa cede à Prefeitura
Municipal de Votorantim em regime de comodato. A Prefeitura deMunicipal de Votorantim em regime de comodato. A Prefeitura de
Votorantim, mantem um Convênio de Cooperação TécnicoVotorantim, mantem um Convênio de Cooperação Técnico
Educacional com o Centro Paula Souza, este contrato prevê que aEducacional com o Centro Paula Souza, este contrato prevê que a
Prefeitura ofereça o prédio e o CPS pessoal e equipamento paraPrefeitura ofereça o prédio e o CPS pessoal e equipamento para
desenvolvimento dos Cursos Técnicos de Nível Médio.desenvolvimento dos Cursos Técnicos de Nível Médio.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 50% o número de discentesAumentar em 50% o número de discentes
estagiando estagiando 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Uma das metas da unidade escolar é fortalecer ações paraUma das metas da unidade escolar é fortalecer ações para
aumentar em 50% o número de discentes estagiando em relaçãoaumentar em 50% o número de discentes estagiando em relação
aos contratos efetivados em 2018 (46 contratos de estágio).aos contratos efetivados em 2018 (46 contratos de estágio).

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Gestão da informaçãoGestão da informação
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Prof. Paulo Pimenta, Prof. Elieslei CoutoProf. Paulo Pimenta, Prof. Elieslei Couto
Barbosa, Tatiane Corte da Silva: ProfªBarbosa, Tatiane Corte da Silva: Profª
Jaqueline Bonadia da SilvaJaqueline Bonadia da Silva

InícioInício 2016-01-202016-01-20
FimFim 2018-01-192018-01-19
DescriçãoDescrição
Melhorar os processos de informação à comunidade escolar:Melhorar os processos de informação à comunidade escolar:

- Uso do e-mail institucional;- Uso do e-mail institucional;
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- Uso do site;- Uso do site;

- Uso do Facebook;- Uso do Facebook;

- Comunicação Interna; - Comunicação Interna; 

DenominaçãoDenominação Controle da permanência e conclusão dosControle da permanência e conclusão dos
Cursos Técnicos Modulares NoturnosCursos Técnicos Modulares Noturnos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Paulo Pimenta, Jaqueline Bonadia, FernandaPaulo Pimenta, Jaqueline Bonadia, Fernanda
MaísaMaísa

InícioInício 2017-02-022017-02-02
FimFim 2021-11-152021-11-15
DescriçãoDescrição
Realizar levantamentos dos motivos das evasões, PromoverRealizar levantamentos dos motivos das evasões, Promover
intervenções a fim de inibir possiveis perdas. Agir junto a equipeintervenções a fim de inibir possiveis perdas. Agir junto a equipe
de professores e comunidade escolar para ampliar as condiçõesde professores e comunidade escolar para ampliar as condições
de frequencia, permanência e conclusão dos nossos estudantes.de frequencia, permanência e conclusão dos nossos estudantes.

DenominaçãoDenominação CIPATEC- Mobilização na prevenção deCIPATEC- Mobilização na prevenção de
doenças e acidentes na Etec Prof Eliasdoenças e acidentes na Etec Prof Elias
Miguel Junior (SIPAT)Miguel Junior (SIPAT)

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Prof. Elieslei Couto Barbosa, Prof. MárcioProf. Elieslei Couto Barbosa, Prof. Márcio
Malaquias, Prof. Wellington HaekMalaquias, Prof. Wellington Haek

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-302018-12-30
DescriçãoDescrição
Promover a conscientização de todos da Etec Professor EliasPromover a conscientização de todos da Etec Professor Elias
Miguel Junior, nas ações para combater a ação do mosquitoMiguel Junior, nas ações para combater a ação do mosquitoAedesAedes
EgypytisEgypytis. A ação seguirá as Bases Tecnológicas da Disciplina de. A ação seguirá as Bases Tecnológicas da Disciplina de
Segurança e Saúde do Trabalho em conjunto com a CIPA -Segurança e Saúde do Trabalho em conjunto com a CIPA -
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Proporcionar o desenvolvimento de atividades prevencionistas,Proporcionar o desenvolvimento de atividades prevencionistas,
buscando o envolvimento dos colaboradores, alunos,buscando o envolvimento dos colaboradores, alunos,
coordenadores, professores, através de ações que visem ocoordenadores, professores, através de ações que visem o
desenvolvimento e a manutenção de ambientes de trabalhodesenvolvimento e a manutenção de ambientes de trabalho
seguros, organizados e limpos, evitando criadouros do mosquito,seguros, organizados e limpos, evitando criadouros do mosquito,
para tanto os alunos irão pesquisar, planejar e realizar umapara tanto os alunos irão pesquisar, planejar e realizar uma
mobilização na escola, com o objetivo de buscar referenciaismobilização na escola, com o objetivo de buscar referenciais
teóricos e possíveis focos do mosquito na escola.teóricos e possíveis focos do mosquito na escola.

DenominaçãoDenominação Inova Paula SouzaInova Paula Souza
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Profª Fernanda Maísa Soares dos SantosProfª Fernanda Maísa Soares dos Santos
PinhoPinho

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-302018-12-30
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: Fomentar a Inovação em nossa escola: Fomentar a Inovação em nossa escola

ObjetivoObjetivo::

·Realizar Atividades Propostas Na Unidade·Realizar Atividades Propostas Na Unidade
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·Favorecer A Participação Dos Alunos No Congresso Internacional·Favorecer A Participação Dos Alunos No Congresso Internacional
De InovaçãoDe Inovação

·Promover A Mobilidade Do Conhecimento Existente No Capital·Promover A Mobilidade Do Conhecimento Existente No Capital
Humano Do Centro Paula Souza.Humano Do Centro Paula Souza.

MetodologiaMetodologia:Capacitações e pesquisas e apresentação de:Capacitações e pesquisas e apresentação de
projetos entre alunos e professores da Etec Prof. Elias Miguelprojetos entre alunos e professores da Etec Prof. Elias Miguel
Júnior.Júnior.

DenominaçãoDenominação Projeto VidaProjeto Vida
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Prof. Wellington Haeik BrunoProf. Wellington Haeik Bruno

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-302018-12-30
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: Treinamento para que todos os discentes sejam: Treinamento para que todos os discentes sejam
capazes de realizar atendimento de primeiro socorro básico até acapazes de realizar atendimento de primeiro socorro básico até a
chegada de socorro especializado.chegada de socorro especializado.

ObjetivoObjetivo::

·Treinamento em identificação e procedimento em caso de parada·Treinamento em identificação e procedimento em caso de parada
cerebralcerebral

·Procedimentos básicos em caso de fraturas, ferimentos,·Procedimentos básicos em caso de fraturas, ferimentos,
queimaduras, engasgamentos, ingestão de substâncias tóxicas equeimaduras, engasgamentos, ingestão de substâncias tóxicas e
acidentes de trânsito.acidentes de trânsito.

MetodologiaMetodologia:Capacitações através de palestra, aula expositiva:Capacitações através de palestra, aula expositiva
com bonecos de treinamento e equipamentos de primeiroscom bonecos de treinamento e equipamentos de primeiros
socorros. Simulação de emergência.socorros. Simulação de emergência.

DenominaçãoDenominação Manutenção Básica e Preventiva emManutenção Básica e Preventiva em
computadores Pessoaiscomputadores Pessoais

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Wellingtom H. Bruno e Claudio R. CorredatoWellingtom H. Bruno e Claudio R. Corredato

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-302018-12-30
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: Promover o interesse pela área de TI em geral, e: Promover o interesse pela área de TI em geral, e
oferecer conhecimento básico para manutenção preventiva eoferecer conhecimento básico para manutenção preventiva e
corretiva de computadorescorretiva de computadores

ObjetivoObjetivo::

·Instalar e Configurar componentes adicionais e manter os·Instalar e Configurar componentes adicionais e manter os
computadores limpos.computadores limpos.

·Atualizar o computador para melhor performance·Atualizar o computador para melhor performance

MetodologiaMetodologia:Aula teórica e prática em equipamentos próprios:Aula teórica e prática em equipamentos próprios
para fins de demonstração.para fins de demonstração.
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DenominaçãoDenominação Grupo de Estudos de Exatas  Grupo de Estudos de Exatas  
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Luciá Piacitelli ThoméLuciá Piacitelli Thomé

InícioInício 2018-03-152018-03-15
FimFim 2018-11-302018-11-30
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: Minimizar a defasagem de aprendizagem em Extas: Minimizar a defasagem de aprendizagem em Extas
e melhorar os resultados das avaliações externas.e melhorar os resultados das avaliações externas.

ObjetivoObjetivo::

·Auxiliar a desenvolver as competências do 3º ano·Auxiliar a desenvolver as competências do 3º ano

·Reduzir a defasagem em exatas·Reduzir a defasagem em exatas

·Potencializar as competências adquiridas em Exatas·Potencializar as competências adquiridas em Exatas

MetodologiaMetodologia:Seleção de alunos monitores, elaboração e:Seleção de alunos monitores, elaboração e
correção de listas de exercícios, aulas dialogadas e expositivas.correção de listas de exercícios, aulas dialogadas e expositivas.

DenominaçãoDenominação Plataforma midiática de suporte as aulas dePlataforma midiática de suporte as aulas de
Matemática  Matemática  

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Luciá Piacitelli ThoméLuciá Piacitelli Thomé

InícioInício 2018-03-152018-03-15
FimFim 2018-11-302018-11-30
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: Utilização de uma ferramenta online e midiática: Utilização de uma ferramenta online e midiática
para auxílio na aprendizagem de matemática.para auxílio na aprendizagem de matemática.

ObjetivoObjetivo::

·Auxiliar a desenvolver as competências do 3º ano·Auxiliar a desenvolver as competências do 3º ano

·Utilizar a plataforma midiática para explorar diferentes didáticas·Utilizar a plataforma midiática para explorar diferentes didáticas
auxiliando a aprendizagem de matemáticaauxiliando a aprendizagem de matemática

MetodologiaMetodologia:Utilização da plataforma:Utilização da plataformagoogle docsgoogle docs, para inserção, para inserção
de imagens, vídeos, listas de exercícios e desafios para vestibular.de imagens, vídeos, listas de exercícios e desafios para vestibular.

DenominaçãoDenominação Seagul Comics na Escola  Seagul Comics na Escola  
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Patricia Silva Costa, alunos do projetoPatricia Silva Costa, alunos do projeto
Seagul Comics e ex alunosSeagul Comics e ex alunos

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-11-302018-11-30
DescriçãoDescrição
JustificativaJustificativa: Oferecer uma oficina de roteiro e desenho para: Oferecer uma oficina de roteiro e desenho para
capacitar discentes técnicas profissionais na criação de históriascapacitar discentes técnicas profissionais na criação de histórias
em quadrinhos, como também promover a interação entre alunosem quadrinhos, como também promover a interação entre alunos
de diferentes turmas após termino das aulas.de diferentes turmas após termino das aulas.

                            77 / 78                            77 / 78



 

ObjetivoObjetivo::

·Valorização da pensamento e criatividade individuais e coletivas·Valorização da pensamento e criatividade individuais e coletivas

·Acolhimento dos alunos na escola através de oficinas·Acolhimento dos alunos na escola através de oficinas
diferenciadasdiferenciadas

· Desenvolvimento e valorização das habilidades artísticas.· Desenvolvimento e valorização das habilidades artísticas.

MetodologiaMetodologia:Divulgação e inscrição para a oficina.:Divulgação e inscrição para a oficina.
Desenvolvimento de técnicas de roteiros e desenhos. Criação deDesenvolvimento de técnicas de roteiros e desenhos. Criação de
histórias em HQ.histórias em HQ.

DenominaçãoDenominação Trabalho de Conclusão de CursoTrabalho de Conclusão de Curso
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Paulo Aires Pimenta Junior, Fernanda maísaPaulo Aires Pimenta Junior, Fernanda maísa
SSoares Pinho, Professores Orientadores eSSoares Pinho, Professores Orientadores e
Coordenadores de CursoCoordenadores de Curso

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-302018-12-30
DescriçãoDescrição
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