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A Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira apresenta seu Plano Plurianual de Gestão abrangendo oA Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira apresenta seu Plano Plurianual de Gestão abrangendo o
período de 2020 – 2024, atendendo a Lei - LDB nº 9394/96, Decreto nº. 5.154 /04 e Deliberaçãoperíodo de 2020 – 2024, atendendo a Lei - LDB nº 9394/96, Decreto nº. 5.154 /04 e Deliberação
CEETEPS nº. 02 de 03 de janeiro2006 – Regimento Comum das Escolas Técnicasdo CEETEPS. ACEETEPS nº. 02 de 03 de janeiro2006 – Regimento Comum das Escolas Técnicasdo CEETEPS. A
elaboração deste plano foi realizada de forma colaborativa com a participação da Direção,elaboração deste plano foi realizada de forma colaborativa com a participação da Direção,
Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso, Orientação Educacional, Equipe Administrativa,Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso, Orientação Educacional, Equipe Administrativa,
Corpo Docente, Discente e o Conselho de Escola. Para o desenvolvimento deste documento foiCorpo Docente, Discente e o Conselho de Escola. Para o desenvolvimento deste documento foi
realizado a análise, com a finalidade de identificar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades erealizado a análise, com a finalidade de identificar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e
ameaças, bem como pesquisa para identificar as prioridades a serem atendidas e as sugestões paraameaças, bem como pesquisa para identificar as prioridades a serem atendidas e as sugestões para
ações futuras, com o propósito de que o plano reflita a realidade à qual a escola está inserida. Esteações futuras, com o propósito de que o plano reflita a realidade à qual a escola está inserida. Este
planotem como propósito planificar a longo, médio e curto prazo as ações escolares as quais visam aplanotem como propósito planificar a longo, médio e curto prazo as ações escolares as quais visam a
prática pedagógica adequada à realidade escolar, atendendo às necessidades dos discentes, bemprática pedagógica adequada à realidade escolar, atendendo às necessidades dos discentes, bem
como às necessidades de atualização dos docentes.como às necessidades de atualização dos docentes.
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HISTÓRIA A história da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira iniciou-se em 26 de junho de 1998 comHISTÓRIA A história da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira iniciou-se em 26 de junho de 1998 com
a instalação da Extensão Diadema da Escola Técnica Estadual Lauro Gomes no prédio da Fundaçãoa instalação da Extensão Diadema da Escola Técnica Estadual Lauro Gomes no prédio da Fundação
Florestan Fernandes, na modalidade de classes descentralizadas. Foram implantados três cursosFlorestan Fernandes, na modalidade de classes descentralizadas. Foram implantados três cursos
técnicos: Administração, Secretariado e Informática. No dia 5 de agosto de 1999 a Extensãotécnicos: Administração, Secretariado e Informática. No dia 5 de agosto de 1999 a Extensão
Diadema migrou para as atuais instalações na Rua Guarani, nº 735, bairro de Serraria. Desde suaDiadema migrou para as atuais instalações na Rua Guarani, nº 735, bairro de Serraria. Desde sua
origem a Etec de Diadema vem cumprindo seu papel em trabalhar pela excelência na formação deorigem a Etec de Diadema vem cumprindo seu papel em trabalhar pela excelência na formação de
jovens que pretendem uma carreira futura no mercado de trabalho. Aos poucos foi ganhando corpojovens que pretendem uma carreira futura no mercado de trabalho. Aos poucos foi ganhando corpo
e compondo seu processo com grandes realizações.Ainda no período em que era Extensão,as causase compondo seu processo com grandes realizações.Ainda no período em que era Extensão,as causas
sociais, abordadas por meio decampanhassempre foram marco da atuação da Escola. Campanha desociais, abordadas por meio decampanhassempre foram marco da atuação da Escola. Campanha de
doação de Sangue, Solidariedade, Doação de Alimentos, Mutirão, Eventos e Trabalho de aulas para adoação de Sangue, Solidariedade, Doação de Alimentos, Mutirão, Eventos e Trabalho de aulas para a
Terceira Idade. Essas marcantes atuaçõestrouxeram à então Extensão Diadema o prestígio e aTerceira Idade. Essas marcantes atuaçõestrouxeram à então Extensão Diadema o prestígio e a
personalidade que ainda hoje possui. A Etec JK, surgiu devido ao crescimento do município depersonalidade que ainda hoje possui. A Etec JK, surgiu devido ao crescimento do município de
Diadema, uma cidade industrial, que começou a expandir o seu setor de comércio e serviços eDiadema, uma cidade industrial, que começou a expandir o seu setor de comércio e serviços e
necessitava de mão-de-obra especializada para atender à demanda do setor. A prefeitura, sabendonecessitava de mão-de-obra especializada para atender à demanda do setor. A prefeitura, sabendo
da necessidade de formação tecnológica, propôs um convênio com o Centro Paula Souza parada necessidade de formação tecnológica, propôs um convênio com o Centro Paula Souza para
implementar classes descentralizadas no município de Diadema. O Centro Paula Souza estabeleceuimplementar classes descentralizadas no município de Diadema. O Centro Paula Souza estabeleceu
como Objetivo Geral a formação de mão-de-obra especializada para atender à demanda do setor decomo Objetivo Geral a formação de mão-de-obra especializada para atender à demanda do setor de
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comércio e serviços do Município de Diadema. O Objetivo Específico foi de o de instalar no Municípiocomércio e serviços do Município de Diadema. O Objetivo Específico foi de o de instalar no Município
de Diadema, classes descentralizadas dos Cursos Técnicos de Nível Médio nas Habilitaçõesde Diadema, classes descentralizadas dos Cursos Técnicos de Nível Médio nas Habilitações
Profissionais de Informática, Administração e Secretariado. Em sua carta de justificativa para aProfissionais de Informática, Administração e Secretariado. Em sua carta de justificativa para a
implementação das classes descentralizadas em Diadema, o Centro Paula Souza se manifestou comimplementação das classes descentralizadas em Diadema, o Centro Paula Souza se manifestou com
os seguintes considerandos: O município de Diadema vem se destacando frente ao Estado de Sãoos seguintes considerandos: O município de Diadema vem se destacando frente ao Estado de São
Paulo, graças ao desenvolvimento econômico, cultural e político ocorrido nas últimas décadas; OPaulo, graças ao desenvolvimento econômico, cultural e político ocorrido nas últimas décadas; O
município de Diadema conta hoje com grande parque industrial basicamente constituído demunicípio de Diadema conta hoje com grande parque industrial basicamente constituído de
pequenas e médias empresas dos mais diversos ramos, notadamente nas áreas mecano-pequenas e médias empresas dos mais diversos ramos, notadamente nas áreas mecano-
metalúrgicos, química e plástica; Embora o município de Diadema tenha como vocação sediarmetalúrgicos, química e plástica; Embora o município de Diadema tenha como vocação sediar
empresas, nos últimos anos observou-se significativo crescimento do setor de comércio e serviços;empresas, nos últimos anos observou-se significativo crescimento do setor de comércio e serviços;
No entanto, mesmo apresentando esse perfil, é incongruente que o município não conte com ensinoNo entanto, mesmo apresentando esse perfil, é incongruente que o município não conte com ensino
técnico profissionalizante para atender a grande demanda de jovens e adultos que busca fincartécnico profissionalizante para atender a grande demanda de jovens e adultos que busca fincar
raízes em sua cidade; A prefeitura municipal tem enviado esforços no sentido de implementarraízes em sua cidade; A prefeitura municipal tem enviado esforços no sentido de implementar
programas e cursos de qualificação profissional e de alfabetização de jovens e adultos, no intuito deprogramas e cursos de qualificação profissional e de alfabetização de jovens e adultos, no intuito de
resgatar os baixos índices de escolaridade formal da população (em levantamento recente apurou-resgatar os baixos índices de escolaridade formal da população (em levantamento recente apurou-
se que 12% da população possui nível médio completo e somente 3º terceiro grau); O CEETEPS -se que 12% da população possui nível médio completo e somente 3º terceiro grau); O CEETEPS -
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é o grande formador de mão de obra doCentro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é o grande formador de mão de obra do
Estado de São Paulo, concursos modernizados e preocupado com a formação global objetivaEstado de São Paulo, concursos modernizados e preocupado com a formação global objetiva
inserção do aluno no novo mercado competitivo e exigente; A ETE "Lauro Gomes", unidade deinserção do aluno no novo mercado competitivo e exigente; A ETE "Lauro Gomes", unidade de
ensino dos CEETEPS ministra entre outros, os cursos Processamento de dados, Administração eensino dos CEETEPS ministra entre outros, os cursos Processamento de dados, Administração e
Secretariado (cursos solicitados pela Prefeitura, e está situada no município de São Bernardo doSecretariado (cursos solicitados pela Prefeitura, e está situada no município de São Bernardo do
Campo, vizinho à Diadema; A parceria entre o CEETEPS - ETE "Lauro Gomes" pela PrefeituraCampo, vizinho à Diadema; A parceria entre o CEETEPS - ETE "Lauro Gomes" pela Prefeitura
Municipal de Diadema na instalação de classes descentralizadas dos cursos Técnicos de nível médioMunicipal de Diadema na instalação de classes descentralizadas dos cursos Técnicos de nível médio
coaduna-se com a missão do CEETEPs quanto a prestação de serviços à comunidade e com ascoaduna-se com a missão do CEETEPs quanto a prestação de serviços à comunidade e com as
diretrizes da Lei 9394/96, além de atender a demanda do setor de comércio e serviços do Municípiodiretrizes da Lei 9394/96, além de atender a demanda do setor de comércio e serviços do Município
de Diadema. No dia 08 de agosto de 2007, foi criada a Escola Técnica Estadual de Diadema, porde Diadema. No dia 08 de agosto de 2007, foi criada a Escola Técnica Estadual de Diadema, por
meio do decreto nº 52.044, como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológicameio do decreto nº 52.044, como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza” – CEETEPS. Celebrando esse novo momento, em 2008 foram abertas três turmas do“Paula Souza” – CEETEPS. Celebrando esse novo momento, em 2008 foram abertas três turmas do
Ensino Médio. Nesta ocasião a escola também ganhou nova fachada e, consequentemente, novosEnsino Médio. Nesta ocasião a escola também ganhou nova fachada e, consequentemente, novos
alunos e parceiros para vivenciar a então Unidade Escolar. A Etec de Diadema também criou suaalunos e parceiros para vivenciar a então Unidade Escolar. A Etec de Diadema também criou sua
classe descentralizada quando em 2009 através da parceria governo do Estado de São Paulo aclasse descentralizada quando em 2009 através da parceria governo do Estado de São Paulo a
Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento e o Centro Paula Souza no usoSecretaria Estadual de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento e o Centro Paula Souza no uso
compartilhado dos prédios escolares da rede pública estadual instalou em São Bernardo do Campocompartilhado dos prédios escolares da rede pública estadual instalou em São Bernardo do Campo
uma Extensão da ETEC DIADEMA, Senador Robert Kennedy. A escola passou a terna Extensão dosuma Extensão da ETEC DIADEMA, Senador Robert Kennedy. A escola passou a terna Extensão dos
cursosde Logística e Contabilidade. No semestre subsequente foram abertos mais três cursos:cursosde Logística e Contabilidade. No semestre subsequente foram abertos mais três cursos:
Administração, Marketing e Informática para a Internet. A nossa luta constante foi sempre deAdministração, Marketing e Informática para a Internet. A nossa luta constante foi sempre de
buscarmos melhorar não só a qualidade e ampliá-la, mas também trabalhar para potencializar nossabuscarmos melhorar não só a qualidade e ampliá-la, mas também trabalhar para potencializar nossa
infra-estrutura, por isso nossa busca constantee comprometimento em trazer melhorias estruturaisinfra-estrutura, por isso nossa busca constantee comprometimento em trazer melhorias estruturais
para a Etec de Diadema. Foram empreendidasalgumas reformas na escola e,aos poucos estamospara a Etec de Diadema. Foram empreendidasalgumas reformas na escola e,aos poucos estamos
nos adaptando para um espaço mais apropriado. Em 13 de julho de 2011 a lei nº 14.488, alterou onos adaptando para um espaço mais apropriado. Em 13 de julho de 2011 a lei nº 14.488, alterou o
nome para Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira. No segundo semestre de 2013a extensão danome para Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira. No segundo semestre de 2013a extensão da
unidade, na E.E. Robert Kennedypassou a oferecer o cursoTécnico em Finanças, inédito na região,unidade, na E.E. Robert Kennedypassou a oferecer o cursoTécnico em Finanças, inédito na região,
propiciando novas perspectivas aos nossos alunos. No ano de 2015 a Etec JK passou a oferecer opropiciando novas perspectivas aos nossos alunos. No ano de 2015 a Etec JK passou a oferecer o
curso Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração - ETIM. Em 23 de julho de 2015 foicurso Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração - ETIM. Em 23 de julho de 2015 foi
assinado um Convênio de cooperação técnico -educacional entre o CPS e Associação Comunitáriaassinado um Convênio de cooperação técnico -educacional entre o CPS e Associação Comunitária
Despertar para a implantação de uma Classe Descentralizada nas dependências da Despertar, queDespertar para a implantação de uma Classe Descentralizada nas dependências da Despertar, que
passou a ser administrada pela Etec JK - Extensão Associação Comunitária Despertar, oferecendo opassou a ser administrada pela Etec JK - Extensão Associação Comunitária Despertar, oferecendo o
curso Técnico em Administração. No segundo semestre de2016a extensão da unidade, na E.E.curso Técnico em Administração. No segundo semestre de2016a extensão da unidade, na E.E.
Robert Kennedypassou a oferecer o cursoTécnico em Recursos Humanos, propiciando novasRobert Kennedypassou a oferecer o cursoTécnico em Recursos Humanos, propiciando novas
oportunidades aos nossos alunos. A partir de Janeiro de 2017 a Etec JK passou a administrar o Ceuoportunidades aos nossos alunos. A partir de Janeiro de 2017 a Etec JK passou a administrar o Ceu
Caminho do Mar, que até então era uma Classe Descentralizada administrada pela ETEC GetúlioCaminho do Mar, que até então era uma Classe Descentralizada administrada pela ETEC Getúlio
Vargas. Esta Extensão oferece os cursos de Técnico em Administração, Finanças e OrientaçãoVargas. Esta Extensão oferece os cursos de Técnico em Administração, Finanças e Orientação
Comunitária. A cada semestre temos 30 novas vagas/curso. REFORMA NA ETEC JK Em agosto deComunitária. A cada semestre temos 30 novas vagas/curso. REFORMA NA ETEC JK Em agosto de
2014 a Etec JK foi contemplada com uma reforma de suas instalações. Todos os pisos foram2014 a Etec JK foi contemplada com uma reforma de suas instalações. Todos os pisos foram
substituídos por revestimento cerâmico. Os sanitários foram modernizados. O estacionamento e asubstituídos por revestimento cerâmico. Os sanitários foram modernizados. O estacionamento e a
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lateral da unidade receberão aplicação de bloquetes ecológicos que facilitam a drenagem da águalateral da unidade receberão aplicação de bloquetes ecológicos que facilitam a drenagem da água
das chuvas, e as áreas internas e externas receberam nova pintura. Foi realizada adequação dasdas chuvas, e as áreas internas e externas receberam nova pintura. Foi realizada adequação das
instalações elétricas e aparelhos de ar condicionado foram instalados nos laboratórios de informáticainstalações elétricas e aparelhos de ar condicionado foram instalados nos laboratórios de informática
e na sala de leitura. Para que alunos, professsores e funcionários possam realizar suas refeições, foie na sala de leitura. Para que alunos, professsores e funcionários possam realizar suas refeições, foi
instalado no local adaptado como refeitório, uma pia e foi adquirido pela APM refrigeradores, micro-instalado no local adaptado como refeitório, uma pia e foi adquirido pela APM refrigeradores, micro-
ondas mesas e cadeiras. ANIVERSÁRIO DA ETEC JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10 ANOS Noondas mesas e cadeiras. ANIVERSÁRIO DA ETEC JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10 ANOS No
dia 08 de agosto 2017 a Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira comemorou 10 anos de sua existência.dia 08 de agosto 2017 a Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira comemorou 10 anos de sua existência.
Foi em 08 de agosto de 2007 que deixou de pertencer a Etec Lauro Gomes como ClasseFoi em 08 de agosto de 2007 que deixou de pertencer a Etec Lauro Gomes como Classe
Descentralizada e passou a ser uma unidade de ensino do Centro Estadual de Educação TecnológicaDescentralizada e passou a ser uma unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza”. O aniversário foi comemorado na Sede e em todas as Extensões : Despertar, Robert“Paula Souza”. O aniversário foi comemorado na Sede e em todas as Extensões : Despertar, Robert
Kennedy e Ceu Caminho do Mar de maneiras diversificadas. Na solenidade de comemoração tivemosKennedy e Ceu Caminho do Mar de maneiras diversificadas. Na solenidade de comemoração tivemos
a presença do Prefeito da cidade de Diadema Senhor Lauro Michels, a Dirigente Regional de Ensinoa presença do Prefeito da cidade de Diadema Senhor Lauro Michels, a Dirigente Regional de Ensino
Senhora Liane de Oliveira Bayer, a Supervisão Regional Senhora Nanci Marciano Vicente doSenhora Liane de Oliveira Bayer, a Supervisão Regional Senhora Nanci Marciano Vicente do
Nascimento e a participação de ex-alunos que vieram compartilhar conosco o impacto positivo que aNascimento e a participação de ex-alunos que vieram compartilhar conosco o impacto positivo que a
ETEC JK fez em suas vidas. Os alunos participaram com apresentações de dança, música e coral. NoETEC JK fez em suas vidas. Os alunos participaram com apresentações de dança, música e coral. No
final da nossa solenidade tivemos um café coletivo. SALA DEEDUCAÇÃO FÍSICA No dia 08 de agostofinal da nossa solenidade tivemos um café coletivo. SALA DEEDUCAÇÃO FÍSICA No dia 08 de agosto
2017 a Etec Juscelino Kubitschek completou 10 anos e nesta oportunidade a Prefeitura da Cidade de2017 a Etec Juscelino Kubitschek completou 10 anos e nesta oportunidade a Prefeitura da Cidade de
Diadema nos cedeu um novo espaço, antes utilizado como Biblioteca Municipal do Bairro Serraria. ODiadema nos cedeu um novo espaço, antes utilizado como Biblioteca Municipal do Bairro Serraria. O
espaço cedido fica no mesmo terreno da nossa unidade dividido antes apenas por grade e comespaço cedido fica no mesmo terreno da nossa unidade dividido antes apenas por grade e com
entrada independente, passando por uma reforma subsidiada pelo Centro Paula Souza em abrilentrada independente, passando por uma reforma subsidiada pelo Centro Paula Souza em abril
2018, tendo como intuito adequá-lo na medida do possível as necessidades da unidade escolar2018, tendo como intuito adequá-lo na medida do possível as necessidades da unidade escolar
quanto as atividades complementares do componente de Educação Física como também integrá-loquanto as atividades complementares do componente de Educação Física como também integrá-lo
fisicamente ao restante do nosso espaço físico.fisicamente ao restante do nosso espaço físico.
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
MédioMédio
As propostas apresentadas pela ETEC Juscelino Kubitschek de Oliveira acompanha todas asAs propostas apresentadas pela ETEC Juscelino Kubitschek de Oliveira acompanha todas as
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determinações do Centro Paula Souza para o Ensino Médio, tendo como objetivos: a consolidação e odeterminações do Centro Paula Souza para o Ensino Médio, tendo como objetivos: a consolidação e o
aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando oaprimoramento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, paraprosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, a novas condiçõescontinuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, a novas condições
exigidas pelo mercado de trabalho. O currículo do Ensino Médio observou as diretrizes que seexigidas pelo mercado de trabalho. O currículo do Ensino Médio observou as diretrizes que se
destaca a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e dasdestaca a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das
artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa comoartes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania e foi mantida, comoinstrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania e foi mantida, como
disciplina obrigatória de língua estrangeira moderna a Língua Inglesa e como segunda língua, adisciplina obrigatória de língua estrangeira moderna a Língua Inglesa e como segunda língua, a
Espanhola, ofertada na Unidade Escolar, por professor habilitado na área de atuação, conforme estáEspanhola, ofertada na Unidade Escolar, por professor habilitado na área de atuação, conforme está
indicado na matriz curricular, na parte diversificada. Os conhecimentos de Filosofia e Sociologiaindicado na matriz curricular, na parte diversificada. Os conhecimentos de Filosofia e Sociologia
foram integrados na carga horária específica para cada um deles, assegurando que a sua propostaforam integrados na carga horária específica para cada um deles, assegurando que a sua proposta
pedagógica os conteúdos necessários previstos para que os alunos desenvolvam as competências epedagógica os conteúdos necessários previstos para que os alunos desenvolvam as competências e
construam as habilidades esperadas para o ensino médio na área das Ciências Humanas (...)construam as habilidades esperadas para o ensino médio na área das Ciências Humanas (...)
(Parecer CEE nº 242/2009).(Parecer CEE nº 242/2009).

TécnicoTécnico
Eixo Tecnológico: Gestão e negócios Administração: O curso forma o profissional que empreende,Eixo Tecnológico: Gestão e negócios Administração: O curso forma o profissional que empreende,
analisa, interpreta e correlaciona, de forma sistêmica, os cenários sociais, políticos, econômicos eanalisa, interpreta e correlaciona, de forma sistêmica, os cenários sociais, políticos, econômicos e
sustentáveis, respeitando mercado, tendências culturais, nichos e possibilidades de integração dassustentáveis, respeitando mercado, tendências culturais, nichos e possibilidades de integração das
economias contemporâneas. O profissional executa funções de apoio administrativo e operaeconomias contemporâneas. O profissional executa funções de apoio administrativo e opera
sistemas de informações gerenciais. Utiliza ferramentas da informática como suporte às operaçõessistemas de informações gerenciais. Utiliza ferramentas da informática como suporte às operações
organizacionais. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.organizacionais. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Certificações Módulos I: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar Administrativo. Módulos I + II:Certificações Módulos I: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar Administrativo. Módulos I + II:
Qualificação Técnica de nível médio Assistente Administrativo. Módulos I + II + III: HabilitaçãoQualificação Técnica de nível médio Assistente Administrativo. Módulos I + II + III: Habilitação
Profissional técnica de nível médio Técnico em Administração. Eixo Tecnológico: Gestão e NegóciosProfissional técnica de nível médio Técnico em Administração. Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Logística: O técnico em Logística executa e colabora na gestão dos processos de planejamento,Logística: O técnico em Logística executa e colabora na gestão dos processos de planejamento,
operação e controle: de programação da produção de bens e serviços, programação de manutençãooperação e controle: de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção
de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoque, dede máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoque, de
movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos. Presta atendimentomovimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos. Presta atendimento
aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene doaos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do
trabalho no sistema logístico. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceirotrabalho no sistema logístico. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro
setor. Certificações: Módulos I: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar de Logística. Módulos I +setor. Certificações: Módulos I: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar de Logística. Módulos I +
II: Qualificação Técnica de nível médio Assistente de Logística. Módulos I + II + III: HabilitaçãoII: Qualificação Técnica de nível médio Assistente de Logística. Módulos I + II + III: Habilitação
profissional Técnica de nível médio Técnico em Logística. Eixo Tecnológico: Gestão e Negóciosprofissional Técnica de nível médio Técnico em Logística. Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Finanças o técnico em é o profissional que efetua atividades nas negociações bancárias e nosFinanças o técnico em é o profissional que efetua atividades nas negociações bancárias e nos
setores de tesouraria, contabilidade, análise de crédito, orçamento empresarial, custos e formaçãosetores de tesouraria, contabilidade, análise de crédito, orçamento empresarial, custos e formação
de preços. Identifica os diversos indicadores econômicos e financeiros e sua importância parade preços. Identifica os diversos indicadores econômicos e financeiros e sua importância para
análise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de caixa, lançamentosanálise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de caixa, lançamentos
financeiros, ordens de pagamento, contar a pagar e receber e cobranças. Coleta e organizafinanceiros, ordens de pagamento, contar a pagar e receber e cobranças. Coleta e organiza
informações para elaboração do orçamento empresarial e análise patrimonial. Mercado de trabalho:informações para elaboração do orçamento empresarial e análise patrimonial. Mercado de trabalho:
Organizações públicas, privadas, financeiras e do terceiro setor. Certificações: Módulo I: QualificaçãoOrganizações públicas, privadas, financeiras e do terceiro setor. Certificações: Módulo I: Qualificação
Técnica de Nível Médio de Auxiliar Financeiro. Módulo I + II: Qualificação Técnica de Nível Médio deTécnica de Nível Médio de Auxiliar Financeiro. Módulo I + II: Qualificação Técnica de Nível Médio de
Assistente Financeiro. Módulo I + II + III: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TécnicoAssistente Financeiro. Módulo I + II + III: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Finanças. Eixo tecnológico: Informação e Comunicação Informática: O técnico em Informáticaem Finanças. Eixo tecnológico: Informação e Comunicação Informática: O técnico em Informática
desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados edesenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e
codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Selecionacodifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona
recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para orecursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o
desenvolvimento de sistemas. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceirodesenvolvimento de sistemas. Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro
setor que demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação desetor que demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de
computadores. Certificações: Módulo I: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar de Informática.computadores. Certificações: Módulo I: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar de Informática.
Módulos I + II: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar em Programação e Computadores.Módulos I + II: Qualificação Técnica de nível médio Auxiliar em Programação e Computadores.
Módulos I + II + III: Habilitação profissional técnica de nível médio Técnico em Informática. EixoMódulos I + II + III: Habilitação profissional técnica de nível médio Técnico em Informática. Eixo
tecnológico: Informação e Comunicação Informática para Internet: A Informática para Internet podetecnológico: Informação e Comunicação Informática para Internet: A Informática para Internet pode
ser vista como uma extensão da prática do design, com aplicação de técnicas de desenvolvimento,ser vista como uma extensão da prática do design, com aplicação de técnicas de desenvolvimento,
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em que o foco do projeto é a criação de websites e aplicativos e disponibilização no ambiente daem que o foco do projeto é a criação de websites e aplicativos e disponibilização no ambiente da
web. A Informática para Internet tende à multidisciplinaridade, uma vez que a construção de páginasweb. A Informática para Internet tende à multidisciplinaridade, uma vez que a construção de páginas
web requer subsídios de diversas áreas técnicas, além do design propriamente dito. Áreas comoweb requer subsídios de diversas áreas técnicas, além do design propriamente dito. Áreas como
arquitetura da informação, programação, usabilidade, acessibilidade etc. Mercado de Trabalho:arquitetura da informação, programação, usabilidade, acessibilidade etc. Mercado de Trabalho:
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadoresInstituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadores
para Internet. Certificações: Módulo I: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informáticapara Internet. Certificações: Módulo I: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática
para Internet Módulos I + II: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Design de Websitespara Internet Módulos I + II: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Design de Websites
Módulos I + II + III: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática paraMódulos I + II + III: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática para
Internet Eixo Tecnológico: Gestão e negócios Recursos Humanos: é o profissional que executaInternet Eixo Tecnológico: Gestão e negócios Recursos Humanos: é o profissional que executa
rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia norotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no
controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação dascontrole e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das
estratégias organizacionais. Administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugereestratégias organizacionais. Administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere
plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processaplano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa
informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração,informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração,
assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços deassessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços de
comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento decomunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de
pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo de forma ética. Realizapessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo de forma ética. Realiza
ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalhoações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho
e da saúde ocupacional. Mercado de trabalho: Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiroe da saúde ocupacional. Mercado de trabalho: Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro
setor ou como autônomos e consultores. Certificações Módulo I: Qualificação Profissional Técnica desetor ou como autônomos e consultores. Certificações Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de
Nível Médio de Auxiliar De Recursos Humanos Módulo I + II: Qualificação Profissional Técnica deNível Médio de Auxiliar De Recursos Humanos Módulo I + II: Qualificação Profissional Técnica de
Nível Médio de Assistente De Departamento Pessoal Módulo I + II + III: Habilitação Profissional deNível Médio de Assistente De Departamento Pessoal Módulo I + II + III: Habilitação Profissional de
Técnico Em Recursos Humanos Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social OrientaçãoTécnico Em Recursos Humanos Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social Orientação
Comunitária: profissional que presta apoio técnico em ações de desenvolvimento local, comComunitária: profissional que presta apoio técnico em ações de desenvolvimento local, com
habilidades para elaborar e auxiliar o desenvolvimento de projetos socioculturais e educacionais.habilidades para elaborar e auxiliar o desenvolvimento de projetos socioculturais e educacionais.
Mapeia e planeja ações de cultura, meio ambiente, trabalho e geração de renda, saúde, educação,Mapeia e planeja ações de cultura, meio ambiente, trabalho e geração de renda, saúde, educação,
esporte e lazer. Mobiliza as potencialidades locais no intuito de integrar a comunidade e promoveresporte e lazer. Mobiliza as potencialidades locais no intuito de integrar a comunidade e promover
soluções para as suas demandas. Viabiliza a implantação de políticas públicas e programas sociais, asoluções para as suas demandas. Viabiliza a implantação de políticas públicas e programas sociais, a
fim de promover o desenvolvimento social e humano, bem como a melhoria das condições de vida efim de promover o desenvolvimento social e humano, bem como a melhoria das condições de vida e
a superação do estado de vulnerabilidade. MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas ea superação do estado de vulnerabilidade. MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e
do terceiro setor. Conselhos tutelares, associações comunitárias, conselhos sociais, sindicatos edo terceiro setor. Conselhos tutelares, associações comunitárias, conselhos sociais, sindicatos e
cooperativas. Certificação: Módulo I + II: Habilitação Profissional de Técnico Em Orientaçãocooperativas. Certificação: Módulo I + II: Habilitação Profissional de Técnico Em Orientação
ComunitáriaComunitária

IntegradoIntegrado
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, instituição de desenvolvimento tem comoO Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, instituição de desenvolvimento tem como
objetivo, trabalhar a fim de que os profissionais que formam possam e tenham capacidade de atuarobjetivo, trabalhar a fim de que os profissionais que formam possam e tenham capacidade de atuar
junto ao mercado de trabalho. No caso do presente currículo, trata-se dos TÉCNICOS EMjunto ao mercado de trabalho. No caso do presente currículo, trata-se dos TÉCNICOS EM
ADMINISTRAÇÃO que devem mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, para: saber, poder eADMINISTRAÇÃO que devem mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, para: saber, poder e
querer mudanças quanto à introdução de inovações tecnológicas, gerenciais e organizacionais,querer mudanças quanto à introdução de inovações tecnológicas, gerenciais e organizacionais,
visando corrigir distorções nos elos da cadeia de negócios. O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOvisando corrigir distorções nos elos da cadeia de negócios. O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivo capacitar o aluno para: ü formar profissionais comINTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivo capacitar o aluno para: ü formar profissionais com
competências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar os desafios relativos àscompetências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar os desafios relativos às
transformações sociais e no mundo do trabalho; • Formar técnicos conscientes de suastransformações sociais e no mundo do trabalho; • Formar técnicos conscientes de suas
responsabilidades ética e social, que se comprometam com a aplicação de tecnologias politicamenteresponsabilidades ética e social, que se comprometam com a aplicação de tecnologias politicamente
corretas, prezando a qualidade de vida e promovendo o bem-estar da comunidade; • Adicionalmentecorretas, prezando a qualidade de vida e promovendo o bem-estar da comunidade; • Adicionalmente
pretende capacitar para: • O compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planospretende capacitar para: • O compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planos
regional e global; • O aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudesregional e global; • O aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes
favoráveis à transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa,favoráveis à transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa,
igualitária e ética; • O ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar emigualitária e ética; • O ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar em
organizações; ü o desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro doorganizações; ü o desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro do
contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade; • Ocontexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade; • O
desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização,desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização,
buscando melhorias e proporcionando transformações; • O desenvolver estudos sobre a região ondebuscando melhorias e proporcionando transformações; • O desenvolver estudos sobre a região onde
a organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas na organização; • Oa organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas na organização; • O
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aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dosaplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dos
serviços administrativos das organizações. Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensinoserviços administrativos das organizações. Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino
Médio, de: 1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa eMédio, de: 1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e
saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 2. Compreender Fenômenos –saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 2. Compreender Fenômenos –
construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar econstruir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e
compreender a realidade; 3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretarcompreender a realidade; 3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar
dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema edados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e
tomar decisões; 4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis detomar decisões; 4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de
forma a argumentar consistentemente; 5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentosforma a argumentar consistentemente; 5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos
desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.
SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 AdministraçãoAdministração TardeTarde 11 3535
11 InformáticaInformática TardeTarde 11 3131
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 4040
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3434
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 3939

11 AdministraçãoAdministração TardeTarde 11 4040
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0303 110110
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 2626
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 4040
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

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

ManhãManhã 11 4040

11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 0202 8080
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 0202 8080
11 FinançasFinanças NoiteNoite 11 3030
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 11 3030

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

TardeTarde 11 4040

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 4040

11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 4040
11 OrientaçãoOrientação

ComunitáriaComunitária
NoiteNoite 11 1515

11 AdministraçãoAdministração ManhãManhã 11 3535
11 AdministraçãoAdministração TardeTarde 11 3131
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0303 9999
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
TardeTarde 11 3636

11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 2828
11 FinançasFinanças NoiteNoite 11 1919
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 0303 8383
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 4040

11 OrientaçãoOrientação
ComunitáriaComunitária

NoiteNoite 11 2929

22 InformáticaInformática TardeTarde 11 4040
22 InformáticaInformática NoiteNoite 11 4040
22 InformáticaInformática TardeTarde 11 3535
22 InformáticaInformática NoiteNoite 11 3737
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22 InformáticaInformática TardeTarde 11 2727
22 InformáticaInformática NoiteNoite 11 1818
22 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3333
22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 4040
22 AdministraçãoAdministração TardeTarde 11 4040
22 AdministraçãoAdministração TardeTarde 11 3737
22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3434
22 AdministraçãoAdministração TardeTarde 11 3434
22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3434

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização E.E. SENADOR ROBERT KENNEDYE.E. SENADOR ROBERT KENNEDY
CoordenadorCoordenador COORD. Jeferson Roberto de Oliveira FerreiraCOORD. Jeferson Roberto de Oliveira Ferreira
ParceriasParcerias CENTRO PAULA SOUZA/SECRETARIA DACENTRO PAULA SOUZA/SECRETARIA DA

EDUCAÇÃO DO EST. S. PAULOEDUCAÇÃO DO EST. S. PAULO

LocalizaçãoLocalização Associação Comunitária DespertarAssociação Comunitária Despertar
CoordenadorCoordenador Evandro José dos SantosEvandro José dos Santos
ParceriasParcerias Parceria com a Associação Comunitária DespertarParceria com a Associação Comunitária Despertar

LocalizaçãoLocalização CEU Caminho do MarCEU Caminho do Mar
CoordenadorCoordenador SUELI APARECIDA DOS SANTOS ROMERASUELI APARECIDA DOS SANTOS ROMERA
ParceriasParcerias Prefeitura Municipal de São Paulo.Prefeitura Municipal de São Paulo.

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome Leide Aparecida VieiraLeide Aparecida Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DOCENTEDOCENTE

NomeNome Sueli Aparecida dos Santos RomeraSueli Aparecida dos Santos Romera
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Alexandre Xavier LeiteAlexandre Xavier Leite
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / FisicaProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Fisica

Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Luis Gustavo Rodrigues da Silva Luis Gustavo Rodrigues da Silva 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II-A /Professor de Ensino Médio e Técnico II-A /

Química.Química.
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NomeNome Rosemeire Dellacorte Santana GomesRosemeire Dellacorte Santana Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /

Matemática.Matemática.

NomeNome Silmara BeltrameSilmara Beltrame
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /

Coordenadora de Curso (Ensino Médio) e ETIMCoordenadora de Curso (Ensino Médio) e ETIM
Adminsitração Etec JK e ministra aulas deAdminsitração Etec JK e ministra aulas de
Educação Física.Educação Física.

NomeNome Ayrton Kamehiro NakaAyrton Kamehiro Naka
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / CálculosProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Cálculos

Financeiros e Estatísticos.Financeiros e Estatísticos.

NomeNome Viviane YonamineViviane Yonamine
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico.AfastamentoProfessor de Ensino Médio e Técnico.Afastamento

médico.médico.

NomeNome Cleiton de Andrade SilvaCleiton de Andrade Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / GestãoProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Gestão

Financeira e Econômica, Desenvolvimento doFinanceira e Econômica, Desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) emTrabalho de Conclusão de Curso (TCC) em
Administração, Planejamento do Trabalho deAdministração, Planejamento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) em Administração,Conclusão de Curso (TCC) em Administração,
Processos Operacionais Contábeis e Custos eProcessos Operacionais Contábeis e Custos e
Operações Contábeis. Afastado para tratar deOperações Contábeis. Afastado para tratar de
interesses particularesinteresses particulares

NomeNome Evangelista Pereira VieiraEvangelista Pereira Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / GestãoProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Gestão

de Produção e Materiais.de Produção e Materiais.

NomeNome RENATA MATOS  RENATA MATOS  
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assistente Administrativo - Recursos HumanosAssistente Administrativo - Recursos Humanos

NomeNome MARIA DOLORES DOS SANTOSMARIA DOLORES DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico AdministrativoAgente Técnico Administrativo

NomeNome Glauco Alexandrino da Silva Glauco Alexandrino da Silva 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Técnicas de Orientação, Técnicas de LinguagensTécnicas de Orientação, Técnicas de Linguagens
para Banco de Dados II, Lógica da Programação,para Banco de Dados II, Lógica da Programação,
Gestão de Sistemas Operaiconais e TIAL.Gestão de Sistemas Operaiconais e TIAL.

NomeNome Monica da SilvaMonica da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III-A / Ética eProfessor de Ensino Médio e Técnico III-A / Ética e

Cidadania Organizacional e Gestão de Pessoas I, IICidadania Organizacional e Gestão de Pessoas I, II
e III.e III.

NomeNome Francisco Aurizelio de SouzaFrancisco Aurizelio de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Programação de Computadores II.Programação de Computadores II.

NomeNome Marciano Silva de MouraMarciano Silva de Moura
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III-A /Professor de Ensino Médio e Técnico III-A /

Marketing Institucional e Marketing.Marketing Institucional e Marketing.

NomeNome Luis Carlos de Siqueira CruzLuis Carlos de Siqueira Cruz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /

Processos Operacionais Contábeis, Custos eProcessos Operacionais Contábeis, Custos e
Operações Contábeis e Gestão Empreendedora eOperações Contábeis e Gestão Empreendedora e
Inovação.Inovação.

NomeNome Juarez José da SilvaJuarez José da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

GeografiaGeografia

NomeNome Juliana de Souza RamosJuliana de Souza Ramos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II -A /Professor de Ensino Médio e Técnico II -A /

História, Sociologia, Filosofia e Ética e CidadaniaHistória, Sociologia, Filosofia e Ética e Cidadania
Organizacional.Organizacional.

NomeNome Juliana Nazaré Alves SouzaJuliana Nazaré Alves Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico - Biologia.Professor de Ensino Médio e Técnico - Biologia.

Afastada para desenvolver projetos no CETECAfastada para desenvolver projetos no CETEC

NomeNome Regina Célia GonçalvesRegina Célia Gonçalves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A / LínguaProfessor de Ensino Médio e Técnico I-A / Língua
Portuguesa e Literatura, Língua EstrangeiraPortuguesa e Literatura, Língua Estrangeira
Moderna (Inglês) e Inglês Instrumental.Moderna (Inglês) e Inglês Instrumental.

NomeNome MARIA ISABEL DE SOUZAMARIA ISABEL DE SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico AdministrativoAgente Técnico Administrativo

NomeNome Jose Carlos AnicesaJose Carlos Anicesa
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar os docentes na aplicação de atividades,Auxiliar os docentes na aplicação de atividades,

nas práticas informatizadas e a manutenção nosnas práticas informatizadas e a manutenção nos
laboratórios de informática.laboratórios de informática.

NomeNome Rogério dos Santos LimaRogério dos Santos Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II-A / CálculosProfessor de Ensino Médio e Técnico II-A / Cálculos

Estatísticos, Planejamento do TCC em Logística,Estatísticos, Planejamento do TCC em Logística,
Gestão de Pessoas I e III, Cálculos Financeiros eGestão de Pessoas I e III, Cálculos Financeiros e
Custos Logísticos.Custos Logísticos.

NomeNome Viviane Sheila de Andrade MarquesViviane Sheila de Andrade Marques
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /Professor de Ensino Médio e Técnico I-C /

Linguagem, Trabalho e Tecnologia.Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

NomeNome Gislande de Fátima dos SantosGislande de Fátima dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- C /Professor de Ensino Médio e Técnico I- C /

Coordenadora de Curso (Informação eCoordenadora de Curso (Informação e
Comunicação) e ministra aulas de Operação deComunicação) e ministra aulas de Operação de
Software Aplicativo, Gestão de SistemasSoftware Aplicativo, Gestão de Sistemas
Operacionais I, Técnicas de Linguagens paraOperacionais I, Técnicas de Linguagens para
Banco de Dados I, Técnicas de Orientação aBanco de Dados I, Técnicas de Orientação a
Objetos, Gestão de Sistemas Operacionais II,Objetos, Gestão de Sistemas Operacionais II,
Aplicativos Informatizados, Empreendedorismo eAplicativos Informatizados, Empreendedorismo e
Instalação e Manutenção de Computadores.Instalação e Manutenção de Computadores.
Coordenadora de Curso Informática e InformáticaCoordenadora de Curso Informática e Informática
para Internetpara Internet

NomeNome Jeferson Roberto de Oliveira FerreiraJeferson Roberto de Oliveira Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- C /Professor de Ensino Médio e Técnico I- C /

Coordenador de Projetos Responsável por ClassesCoordenador de Projetos Responsável por Classes
Descentralizadas - Extensão Senador RobertDescentralizadas - Extensão Senador Robert
Kennedy e ministra aulas em Desenvolvimento deKennedy e ministra aulas em Desenvolvimento de
Software I e Aplicativos Informatizados.Software I e Aplicativos Informatizados.
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NomeNome Marcelo Della Torre MédiciMarcelo Della Torre Médici
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor II-A / Técnicas de Programação paraProfessor II-A / Técnicas de Programação para

Internet II, Segurança Digital e Desenvolvimento eInternet II, Segurança Digital e Desenvolvimento e
Design de Websites I.Design de Websites I.

NomeNome Alcides Pereira Leite filho  Alcides Pereira Leite filho  
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico II- A /Professor de Ensino Médio e Técnico II- A /

Planejamento, Programação e Controle daPlanejamento, Programação e Controle da
Produção, Gestão de Recursos eProdução, Gestão de Recursos e
Materiais.Professor Ensino Médio e Técnico.Materiais.Professor Ensino Médio e Técnico.
Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Sandra Cristina Vieira Barros Sandra Cristina Vieira Barros 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Linguagem, Trabalho e Tecnologia.Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

NomeNome Edna Silva Macedo  Edna Silva Macedo  
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / GestãoProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Gestão

Empresarial e Gestão de Recursos de Materiais.Empresarial e Gestão de Recursos de Materiais.

NomeNome Edison Nesladek Satiro  Edison Nesladek Satiro  
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico III - A / ÉticaProfessor de Ensino Médio e Técnico III - A / Ética

e Cidadania Organizacional.e Cidadania Organizacional.

NomeNome Mario Lucio Galina  Mario Lucio Galina  
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Legislação Empresarial, Fundamentos daLegislação Empresarial, Fundamentos da
Legislação Trabalhista e Gestão de Transportes.Legislação Trabalhista e Gestão de Transportes.

NomeNome Laura Cristina Camargo da Silva SantosLaura Cristina Camargo da Silva Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome ANA PAULA CAVALCANTE LOPESANA PAULA CAVALCANTE LOPES
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico AdministrativoAgente Técnico Administrativo

NomeNome Valdeci Pereira de Almeida  Valdeci Pereira de Almeida  
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Processos Financeiros e Orçamentários eProcessos Financeiros e Orçamentários e
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Introdução aos Sistemas Econômicos eIntrodução aos Sistemas Econômicos e
Financeiros.Financeiros.

NomeNome Cecilia Leite dos Santos TozziCecilia Leite dos Santos Tozzi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / GestãoProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Gestão

de Qualidade Total, Desenvolvimento do Trabalhode Qualidade Total, Desenvolvimento do Trabalho
de Conclusão de Curso - TCC de Logística, Gestãode Conclusão de Curso - TCC de Logística, Gestão
da Produção e Materiais. Atual Coordenadora deda Produção e Materiais. Atual Coordenadora de
Curso de Administração na Extensão RobertCurso de Administração na Extensão Robert
Kennedy.Kennedy.

NomeNome Claudia Aparecida Siola FiorottiClaudia Aparecida Siola Fiorotti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I - C. MinistraProfessor de Ensino Médio e Técnico I - C. Ministra

aula de Legislação Empresarial. Contratado poraula de Legislação Empresarial. Contratado por
tempo indeterminado.tempo indeterminado.

NomeNome Douglas Souza PeixotoDouglas Souza Peixoto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / GestãoProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Gestão

de Recursos de Materiais e Movimentação,de Recursos de Materiais e Movimentação,
Expedição e Distribuição.Expedição e Distribuição.

NomeNome Evandro José dos SantosEvandro José dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Qualidade de Vida no Trabalho Coordenador deQualidade de Vida no Trabalho Coordenador de
Classe Descentralizada na Extensão Despertar.Classe Descentralizada na Extensão Despertar.

NomeNome Fernando Toresan NascimentoFernando Toresan Nascimento
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Administração em Marketing.Administração em Marketing.

NomeNome Helton de Andrade SilvaHelton de Andrade Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Aplicativos Informatizados e Operação deAplicativos Informatizados e Operação de
Software Aplicativo.Software Aplicativo.

NomeNome Jesiel TinoninJesiel Tinonin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Empreendedorismo e Inovação, GestãoEmpreendedorismo e Inovação, Gestão
Empresarial, Administração em Marketing,Empresarial, Administração em Marketing,
Logística Internacional e Econômica, TécnicasLogística Internacional e Econômica, Técnicas
Organizacionais, Técnicas de Recepção,Organizacionais, Técnicas de Recepção,
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Atendimento e Cobrança, Gestão Financeira eAtendimento e Cobrança, Gestão Financeira e
Econômica e Marketing.Econômica e Marketing.

NomeNome Maria da Penha Simão BarbosaMaria da Penha Simão Barbosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Legislação Empresarial e Gestão Empresarial.Legislação Empresarial e Gestão Empresarial.

NomeNome Leandro Brussolo de OliveiraLeandro Brussolo de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Melissa Galdino de SouzaMelissa Galdino de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A / Coorda.Professor de Ensino Médio e Técnico I-A / Coorda.

Pedagógica da Etec Jk (segundo semestre - 2019)Pedagógica da Etec Jk (segundo semestre - 2019)
e Coordenadora de Cursos (Gestão e Negócios) nae Coordenadora de Cursos (Gestão e Negócios) na
Extensão Robert Kennedy e ministra aula deExtensão Robert Kennedy e ministra aula de
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão deDesenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).Curso (TCC).

NomeNome Paulo Sergio Felix da SilvaPaulo Sergio Felix da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Programação de Computadores I e II, Técnicas deProgramação de Computadores I e II, Técnicas de
Linguagens para Banco de Dados II e III,Linguagens para Banco de Dados II e III,
Tecnologias para Mobilidade, Segurança Digital,Tecnologias para Mobilidade, Segurança Digital,
Desenvolvimento de Software I, Técnicas deDesenvolvimento de Software I, Técnicas de
Programação para Internet II e Planejamento doProgramação para Internet II e Planejamento do
Trabalho de Conclusão Curso em Informática.Trabalho de Conclusão Curso em Informática.

NomeNome Agda Nunes dos Santos OliveiraAgda Nunes dos Santos Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /Professor de Ensino Médio e Técnico I- A /

Fundamentos da Matemática Financeira,Fundamentos da Matemática Financeira,
Processos de Operações Contábeis, Análise deProcessos de Operações Contábeis, Análise de
Crédito , Financiamento e Investimento, CálculosCrédito , Financiamento e Investimento, Cálculos
Financeiros e Cálculos Estatísticos. Contratado porFinanceiros e Cálculos Estatísticos. Contratado por
tempo indeterminado.tempo indeterminado.

NomeNome Robson Alexandre DivinoRobson Alexandre Divino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A / LogísticaProfessor de Ensino Médio e Técnico I-A / Logística

Empresarial e Negociação Internacional.Empresarial e Negociação Internacional.

NomeNome Angela Vidal MarquesAngela Vidal Marques
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I- A / Saúde eProfessor de Ensino Médio e Técnico I- A / Saúde e
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Segurança do Trabalho, Técnicas Organizacionais,Segurança do Trabalho, Técnicas Organizacionais,
Logística Reversa, Planejamento de Trabalho deLogística Reversa, Planejamento de Trabalho de
Conclusão do Curso (TCC) em Informática, GestãoConclusão do Curso (TCC) em Informática, Gestão
de Pessoas, Gestão de Pessoas II.de Pessoas, Gestão de Pessoas II.

NomeNome Rodrigo Zanin RamosRodrigo Zanin Ramos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Responsável por Laboratórios de Gestão eResponsável por Laboratórios de Gestão e
Negócios na extensão Robert Kennedy e ministraNegócios na extensão Robert Kennedy e ministra
aulas em Aplicativos Informatizados, TIAL, Redesaulas em Aplicativos Informatizados, TIAL, Redes
de Comunicação de Dados e Sistemas dede Comunicação de Dados e Sistemas de
Informações Gerenciais.Informações Gerenciais.

NomeNome Roseli dos Anjos GabrielRoseli dos Anjos Gabriel
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A / LínguaProfessor de Ensino Médio e Técnico I-A / Língua

Portuguesa e Literatura e Inglês Instrumental.Portuguesa e Literatura e Inglês Instrumental.

NomeNome Sheila Marques Marrinhas Sheila Marques Marrinhas 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico AfastadaProfessor de Ensino Médio e Técnico Afastada

para desenvolver projetos no CETECpara desenvolver projetos no CETEC

NomeNome Ulisses Claudio Pereira AriasUlisses Claudio Pereira Arias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão deDesenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso em Informática, Lógica de Programação,Curso em Informática, Lógica de Programação,
Empreendedorismo e Inovação, Técnicas paraEmpreendedorismo e Inovação, Técnicas para
Programação para Internet I, Análise de SistemasProgramação para Internet I, Análise de Sistemas
e Rede de Comunicação de Dados.e Rede de Comunicação de Dados.

NomeNome Luciana Lara AsanumaLuciana Lara Asanuma
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo determinado.Contratado por tempo determinado.

NomeNome Viviane de Andrade Menardi Viviane de Andrade Menardi 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Adminsitração em Marketing, MarketingAdminsitração em Marketing, Marketing
Institucional, Gerenciamento de RotinaInstitucional, Gerenciamento de Rotina
Administrativas, Planejamento do Trabalho deAdministrativas, Planejamento do Trabalho de
Conclusão de Curso em Recursos Humanos. AtualConclusão de Curso em Recursos Humanos. Atual
Coordenadora de Curso Recursos Humanos naCoordenadora de Curso Recursos Humanos na
Extensão Senador Robert Kennedy.Extensão Senador Robert Kennedy.

NomeNome Keila Sabóia Diniz KakuichiKeila Sabóia Diniz Kakuichi

                            23 / 65                            23 / 65



 

Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /Professor de Ensino Médio e Técnico I-A /

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão deDesenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) em Administração, Matemática,Curso (TCC) em Administração, Matemática,
Gestão da Produção e Materiais, Planejamento,Gestão da Produção e Materiais, Planejamento,
Programação e Controle da Produção eProgramação e Controle da Produção e
Planejamento do Trabalho de Conclusão de CursoPlanejamento do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) em Administração.(TCC) em Administração.

NomeNome Tatiane Zanzin MonteiroTatiane Zanzin Monteiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor de Ensino Médio e Técnico I-A / InglêsProfessor de Ensino Médio e Técnico I-A / Inglês

Instrumental.Instrumental.

NomeNome Rodolfo Angelo C. GerstenbergerRodolfo Angelo C. Gerstenberger
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor I - Administração em Marketing, Ética eProfessor I - Administração em Marketing, Ética e

Cidadania Organizacional,LogísticaCidadania Organizacional,Logística
Reversa,Desenvolvimento do Trabalho deReversa,Desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) em Recursos HumanosConclusão de Curso (TCC) em Recursos Humanos
e Administração, Planejamento do Trabalho dee Administração, Planejamento do Trabalho de
COnclusão de Curso em Administração PTCC;COnclusão de Curso em Administração PTCC;
Planejamento do Trabalho Científico, LogísticaPlanejamento do Trabalho Científico, Logística
Empresarial e Negociação Internacional, Saúde eEmpresarial e Negociação Internacional, Saúde e
Segurança no Trabalho,. Atual Coordenador deSegurança no Trabalho,. Atual Coordenador de
Gestão - Administração e Logística na SedeGestão - Administração e Logística na Sede

NomeNome Roberta de Oliveira CabreraRoberta de Oliveira Cabrera
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Logística Empresarial. Contratado por tempoLogística Empresarial. Contratado por tempo

indeterminado.indeterminado.

NomeNome Rosangela Sofiste TeodoroRosangela Sofiste Teodoro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Gestão de Pessoas I e Planejamento,Gestão de Pessoas I e Planejamento,

Recrutamento e Seleção. Contratado por tempoRecrutamento e Seleção. Contratado por tempo
indeterminado.indeterminado.

NomeNome Soraya Aparecida Mariano PazSoraya Aparecida Mariano Paz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade ministra aulas de historia, porém está afastadasministra aulas de historia, porém está afastadas

das aulas, para desenvolver projeto. Contratadodas aulas, para desenvolver projeto. Contratado
por tempo indeterminado.por tempo indeterminado.

NomeNome Thiago Fabiano LopesThiago Fabiano Lopes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Ministra aulas de Custos Logísticos, Gestão daMinistra aulas de Custos Logísticos, Gestão da

Cadeia de Abastecimento , Gestão de Pessoas IIICadeia de Abastecimento , Gestão de Pessoas III
Introdução a Logística. Contratado por tempoIntrodução a Logística. Contratado por tempo
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indeterminado.indeterminado.

NomeNome Marcio Veleda de SousaMarcio Veleda de Sousa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Carlos Eduardo Gonçalves de Faria Carlos Eduardo Gonçalves de Faria 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade ministra aulas de Logística Empresarial eministra aulas de Logística Empresarial e

Negociação Internacional. Contratado por tempoNegociação Internacional. Contratado por tempo
indeterminado.indeterminado.

NomeNome Ricardo Alexandre Passos AraujoRicardo Alexandre Passos Araujo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade ministra aulas de Planejamento do TCC emministra aulas de Planejamento do TCC em

Administração, porém as aulas estão emAdministração, porém as aulas estão em
substituição por estar em projeto HAE - 2,5 aulassubstituição por estar em projeto HAE - 2,5 aulas
de Planejamento do Trabalho de Conclusão dede Planejamento do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) em Administração. Contratado porCurso (TCC) em Administração. Contratado por
tempo indeterminado.tempo indeterminado.

NomeNome Adriana Pereira da Cruz do NascimentoAdriana Pereira da Cruz do Nascimento
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Professor Ensino Médio e Técnico. Contratado porProfessor Ensino Médio e Técnico. Contratado por

tempo indeterminado. Coordenadora de Curso -tempo indeterminado. Coordenadora de Curso -
Orientação Comunitária - Extensão Ceu CaminhoOrientação Comunitária - Extensão Ceu Caminho
do Mar.do Mar.

NomeNome Alexandre de Freitas CarreiraAlexandre de Freitas Carreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Anderson Teodoro Pires dos SantosAnderson Teodoro Pires dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Antonio Cesar Alves MezzaliraAntonio Cesar Alves Mezzalira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Bernadete PequinBernadete Pequin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

Coordenadora de Curso - Finaças - Extensão CeuCoordenadora de Curso - Finaças - Extensão Ceu
Caminho do MarCaminho do Mar
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NomeNome Camila de Lima Bezerra NonatoCamila de Lima Bezerra Nonato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo determinado.Contratado por tempo determinado.

NomeNome Cesar Carlos Marques de BritoCesar Carlos Marques de Brito
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Rodrigo de Castro FavanoRodrigo de Castro Favano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome VIVIANE DE FIGUEIRA CARVALHOVIVIANE DE FIGUEIRA CARVALHO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico AdministrativoAgente Técnico Administrativo

NomeNome Claudio Felipe Fidelis MoroClaudio Felipe Fidelis Moro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Edna Cristina de Oliveira EliasEdna Cristina de Oliveira Elias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo determinado.Contratado por tempo determinado.

NomeNome Fabiana Estela da Silva YamanaFabiana Estela da Silva Yamana
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo determinado.Contratado por tempo determinado.

NomeNome Fernando César Marins da SilvaFernando César Marins da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Fernando Manaro TrindadeFernando Manaro Trindade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Francisco Hélio DinizFrancisco Hélio Diniz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo determinado.Contratado por tempo determinado.

NomeNome Haroldo Pinheiro GarciaHaroldo Pinheiro Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.
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NomeNome Italo de Menezes LessaItalo de Menezes Lessa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Judith Rachmuth TerreiroJudith Rachmuth Terreiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Afastada porContratado por tempo indeterminado.Afastada por

estar em coordenação de projeto no CETECestar em coordenação de projeto no CETEC

NomeNome Rozangela Souza Oliveira da SilvaRozangela Souza Oliveira da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Contratado por tempo indeterminado.Contratado por tempo indeterminado.

NomeNome Sandro Alves de Oliveira SilvaSandro Alves de Oliveira Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DOCENTEDOCENTE

NomeNome ANDRÉ BELTRAME KRUSSANDRÉ BELTRAME KRUSS
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade ASSISTENTE ADMINISTRATIVOASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NomeNome Camila de Justi CorsiCamila de Justi Corsi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DOCENTEDOCENTE

NomeNome Rubens Pinheiro JuniorRubens Pinheiro Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DOCENTEDOCENTE

NomeNome JONAS DE SOUZA ESTEVANJONAS DE SOUZA ESTEVAN
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade ESTAGIÁRIO DA COORDENAÇÃOESTAGIÁRIO DA COORDENAÇÃO

NomeNome Tânia Andrade Moraes e SilvaTânia Andrade Moraes e Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DOCENTEDOCENTE

NomeNome Márcia Monfilier Farias Peres Márcia Monfilier Farias Peres 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DOCENTEDOCENTE

Espaço FísicoEspaço Físico
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO DO SANITÁRIO -PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO DO SANITÁRIO -

0101
ÁreaÁrea 232232
DescriçãoDescrição PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO DO SANITÁRIO -PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO DO SANITÁRIO -

0101

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESTACIONAMENTO DE PROFESSORES EESTACIONAMENTO DE PROFESSORES E

FUNCIONÁRIOSFUNCIONÁRIOS
ÁreaÁrea 240240
DescriçãoDescrição ESTACIONAMENTO DE PROFESSORES EESTACIONAMENTO DE PROFESSORES E

FUNCIONÁRIOSFUNCIONÁRIOS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RESERVATÓRIO DE ÁGUARESERVATÓRIO DE ÁGUA
ÁreaÁrea 99
DescriçãoDescrição RESERVATÓRIO DE ÁGUARESERVATÓRIO DE ÁGUA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente GUARITAGUARITA
ÁreaÁrea 44
DescriçãoDescrição GUARITAGUARITA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 02PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 02
ÁreaÁrea 4949
DescriçãoDescrição PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 02PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 02

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 03PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 03
ÁreaÁrea 7272
DescriçãoDescrição PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 03PÁTIO COBERTO + CIRCULAÇÃO - 03

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO MASCULINO - ALUNOSBANHEIRO MASCULINO - ALUNOS
ÁreaÁrea 2727
DescriçãoDescrição BANHEIRO MASCULINO - ALUNOSBANHEIRO MASCULINO - ALUNOS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO FEMININO - ALUNASBANHEIRO FEMININO - ALUNAS
ÁreaÁrea 2727
DescriçãoDescrição BANHEIRO FEMININO - ALUNASBANHEIRO FEMININO - ALUNAS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ADMINISTRATIVO - FEMININOBANHEIRO ADMINISTRATIVO - FEMININO
ÁreaÁrea 33
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DescriçãoDescrição BANHEIRO ADMINISTRATIVO - FEMININOBANHEIRO ADMINISTRATIVO - FEMININO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ADMINISTRATIVO - MASCULINOBANHEIRO ADMINISTRATIVO - MASCULINO
ÁreaÁrea 22
DescriçãoDescrição BANHEIRO ADMINISTRATIVO - MASCULINOBANHEIRO ADMINISTRATIVO - MASCULINO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIREÇÃODIREÇÃO
ÁreaÁrea 2222
DescriçãoDescrição DIREÇÃODIREÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RHRH
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição RHRH

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. MASC.HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. MASC.
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. MASC.HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. MASC.

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. FEM.HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. FEM.
ÁreaÁrea 1313
DescriçãoDescrição HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. FEM.HALL DE ACESSO AO BANHEIRO ADM. FEM.

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE REUNIÃOSALA DE REUNIÃO
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição SALA DE REUNIÃOSALA DE REUNIÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PÁTIO COBERTO PARA ATIVIDADES FÍSICASPÁTIO COBERTO PARA ATIVIDADES FÍSICAS
ÁreaÁrea 7878
DescriçãoDescrição PÁTIO COBERTO PARA ATIVIDADES FÍSICASPÁTIO COBERTO PARA ATIVIDADES FÍSICAS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - FEM.BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - FEM.
ÁreaÁrea 22
DescriçãoDescrição BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - FEM.BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - FEM.

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - MASC.BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - MASC.
ÁreaÁrea 22
DescriçãoDescrição BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - MASC.BANHEIRO DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICA - MASC.
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIALABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA
ÁreaÁrea 8484
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIALABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE APOIO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICASALA DE APOIO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA
ÁreaÁrea 77
DescriçãoDescrição SALA DE APOIO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICASALA DE APOIO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ÁREA RESERVADA PARA JARDIMÁREA RESERVADA PARA JARDIM
ÁreaÁrea 288288
DescriçãoDescrição ÁREA RESERVADA PARA JARDIMÁREA RESERVADA PARA JARDIM

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ÁREA DO PORTÃO DE ENTRADAÁREA DO PORTÃO DE ENTRADA
ÁreaÁrea 2121
DescriçãoDescrição ÁREA DO PORTÃO DE ENTRADAÁREA DO PORTÃO DE ENTRADA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ÁREA PARA LAVAÇÃO DE PRATOS E SERVIDOR AÁREA PARA LAVAÇÃO DE PRATOS E SERVIDOR A

REFEIÇÃOREFEIÇÃO
ÁreaÁrea 2121
DescriçãoDescrição ÁREA PARA LAVAÇÃO DE PRATOS E SERVIDOR AÁREA PARA LAVAÇÃO DE PRATOS E SERVIDOR A

REFEIÇÃOREFEIÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ÁREA RESERVADA PARA CANTINAÁREA RESERVADA PARA CANTINA
ÁreaÁrea 1111
DescriçãoDescrição ÁREA RESERVADA PARA CANTINAÁREA RESERVADA PARA CANTINA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ÁREA DE CIRCULAÇÃO - LATERAL ESQUERDA DOÁREA DE CIRCULAÇÃO - LATERAL ESQUERDA DO

PRÉDIOPRÉDIO
ÁreaÁrea 8383
DescriçãoDescrição ÁREA DE CIRCULAÇÃO - LATERAL ESQUERDA DOÁREA DE CIRCULAÇÃO - LATERAL ESQUERDA DO

PRÉDIOPRÉDIO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 03LABORATÓRIO 03
ÁreaÁrea 3939
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 03LABORATÓRIO 03

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 01SALA DE AULA - 01
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 01SALA DE AULA - 01

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RHRH
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição RHRH

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATORIO 01LABORATORIO 01
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição LABORATORIO 01LABORATORIO 01

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATORIO 02LABORATORIO 02
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição LABORATORIO 02LABORATORIO 02

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETARIASECRETARIA
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SECRETARIASECRETARIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 03SALA DE AULA - 03
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 03SALA DE AULA - 03

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 02SALA DE AULA - 02
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 02SALA DE AULA - 02

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BIBLIOTECABIBLIOTECA
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição BIBLIOTECABIBLIOTECA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 04SALA DE AULA - 04
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 04SALA DE AULA - 04

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 05SALA DE AULA - 05
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ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 05SALA DE AULA - 05

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 06SALA DE AULA - 06
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 06SALA DE AULA - 06

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 07SALA DE AULA - 07
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 07SALA DE AULA - 07

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 08SALA DE AULA - 08
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 08SALA DE AULA - 08

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - 09SALA DE AULA - 09
ÁreaÁrea 4242
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - 09SALA DE AULA - 09

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
sala 10sala 10 estabilizadorestabilizador 55
laboratorioslaboratorios estabilizadorestabilizador 6363
PátioPátio Equipamento de SomEquipamento de Som 11
Sala de Audio VisualSala de Audio Visual Flip CharterFlip Charter 11
laboratoriolaboratorio cadeira giratoriacadeira giratoria 4040
AdministraçãoAdministração Máquina Fotográfica DigitalMáquina Fotográfica Digital 22
Sala 10Sala 10 ar condicionadoar condicionado 11
SecretariaSecretaria ar condicionadoar condicionado 11
Sala de Áudio VisualSala de Áudio Visual Micro System/SomMicro System/Som 22
Sala de AulaSala de Aula RetropojetorRetropojetor 99
Sala de Áudio VisualSala de Áudio Visual RetroprojetorRetroprojetor 11
sala de aulasala de aula cadeiras universitariascadeiras universitarias 360360
patiopatio cadeira universitariacadeira universitaria 33
Sala de AulaSala de Aula TelevisoresTelevisores 22
PátioPátio MicrocomputadoresMicrocomputadores 66
Sala 10Sala 10 Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 1414
patiopatio Quadro brancoQuadro branco 66
Sala do ServidorSala do Servidor SwitchSwitch 33
Sala10Sala10 SwitchSwitch 11
sala 10sala 10 Monitor toshibaMonitor toshiba 77
salas de aulasalas de aula cadeira professorcadeira professor 1010
recursos humanosrecursos humanos no breakno break 11
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recursos humanosrecursos humanos acess pointacess point 11
Sala do ServidorSala do Servidor ServidoresServidores 77
administraçãoadministração Cadeiras giratoriaasCadeiras giratoriaas 3030
LaboratóriosLaboratórios Data ShowData Show 33
sala de aulasala de aula Quadro brancoQuadro branco 88
administraçãoadministração ventiladorventilador 1010
administraçãoadministração estabilizadorestabilizador 99
administraçãoadministração monitoresmonitores 1818
administraçãoadministração refrigerador duplesrefrigerador duples 11
administraçãoadministração MesaMesa 3030
administraçãoadministração Armarios 2 portasArmarios 2 portas 1414
administraçãoadministração arquivoarquivo 1010
LaboratóriosLaboratórios MicrocomputadoresMicrocomputadores 6363
administraçãoadministração bebedourobebedouro 33
salas de aulasalas de aula ventiladorventilador 1212
salas de aulasalas de aula mesamesa 1414
patiopatio ventiladorventilador 22
salas de aulasalas de aula monitormonitor 88
salas de aulasalas de aula cpucpu 88
patiopatio estabilizadorestabilizador 66
laboratorioslaboratorios mesamesa 4848
laboratorioslaboratorios cpucpu 6363
laboratoriolaboratorio quadro brancoquadro branco 55
AdministraçãoAdministração MicrocomputadoresMicrocomputadores 1818
patiopatio armarioarmario 44
patiopatio Armario vestiarioArmario vestiario 44
LaboratóriosLaboratórios ar condicionadoar condicionado 33
LaboratóriosLaboratórios VentiladoresVentiladores 66
ambiente escolarambiente escolar camera de vigilanciacamera de vigilancia 1212
patiopatio cpucpu 66
patiopatio BebedouroBebedouro 55
patiopatio Quadro de avisosQuadro de avisos 44
AdministraçãoAdministração ImpressorasImpressoras 33
AdministraçãoAdministração Máquina copiadoraMáquina copiadora 33
Sala de aulaSala de aula Data ShowData Show 66
Sala de aulaSala de aula DVD'SDVD'S 88

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

As estimativas de despesas mensais giram em torno de R$ 15.000,00, atualmentea verba repassadaAs estimativas de despesas mensais giram em torno de R$ 15.000,00, atualmentea verba repassada
peloCentro Paula Souza- CEETEPSpara custeio deDespesas Miúdas e de Pronto Pagamento (DMPP)peloCentro Paula Souza- CEETEPSpara custeio deDespesas Miúdas e de Pronto Pagamento (DMPP)
éde R$ 6050,00 sendo que deste valor R$ 500,00 destina-se a Supervisão (Região Grande São Pauloéde R$ 6050,00 sendo que deste valor R$ 500,00 destina-se a Supervisão (Região Grande São Paulo
e Baixada), R$ 1400,00 para as Extensões(EE Sen. Robert Kennedy - SBC) e("CEU Caminho do Mar" -e Baixada), R$ 1400,00 para as Extensões(EE Sen. Robert Kennedy - SBC) e("CEU Caminho do Mar" -
São Paulo).São Paulo).

A média de gasto da DMPP é de R$ 5550,00 mensais,o restante das despesas sãocusteadas pelaA média de gasto da DMPP é de R$ 5550,00 mensais,o restante das despesas sãocusteadas pela
APM, ou seja, mais de 170% dos recursos utilizadospara o bom andamento das atividades escolaresAPM, ou seja, mais de 170% dos recursos utilizadospara o bom andamento das atividades escolares
proveem da APM. Buscamos constantemente o apoio de parceiros, como a Prefeitura de Diadema.proveem da APM. Buscamos constantemente o apoio de parceiros, como a Prefeitura de Diadema.

Todasas despesas de água, luz, telefone, pessoal administrativo e docenteda nossa Unidade sãoTodasas despesas de água, luz, telefone, pessoal administrativo e docenteda nossa Unidade são
pagas pelo Centro Paula Souza.pagas pelo Centro Paula Souza.
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Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

FUSION SERVIÇOS ESPECIAISLTDA - MEFUSION SERVIÇOS ESPECIAISLTDA - ME

CONTRATO Nº051/16 -Responsável pelo serviço de limpeza na ETEC Juscelino Kubitschek de OliveiraCONTRATO Nº051/16 -Responsável pelo serviço de limpeza na ETEC Juscelino Kubitschek de Oliveira
- Diadema - Gestora Rosana Maria de Oliveira Souza.- Diadema - Gestora Rosana Maria de Oliveira Souza.

FUSION SERVIÇOS ESPECIAISLTDA - MEFUSION SERVIÇOS ESPECIAISLTDA - ME

CONTRATO Nº051/16 -Responsável pelo serviço de limpeza na Extensão "EE Senador RobertCONTRATO Nº051/16 -Responsável pelo serviço de limpeza na Extensão "EE Senador Robert
Kennedy" - SBC - Gestora Rosana Maria de Oliveira Souza.Kennedy" - SBC - Gestora Rosana Maria de Oliveira Souza.

DUNBARSERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDADUNBARSERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

CONTRATO Nº 135/14 - Responsável pela segurança desarmadana ETEC Juscelino Kubitschek deCONTRATO Nº 135/14 - Responsável pela segurança desarmadana ETEC Juscelino Kubitschek de
Oliveira - Diadema - Gestora: Rosana Maria de Oliveira Souza.Oliveira - Diadema - Gestora: Rosana Maria de Oliveira Souza.

VERDE MARVERDE MAR

CONTRATO Nº 226/2018 - Responsável pela ALIMENTAÇÃO dos alunos do ETIM daETEC JuscelinoCONTRATO Nº 226/2018 - Responsável pela ALIMENTAÇÃO dos alunos do ETIM daETEC Juscelino
Kubitschek de Oliveira - Diadema - Gestora: Ana Paula Cavalcante Lopes .Kubitschek de Oliveira - Diadema - Gestora: Ana Paula Cavalcante Lopes .

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação Associação de Pais e Mestres (APM)Associação de Pais e Mestres (APM)
DescriçãoDescrição A APM tem por finalidade colaborar noA APM tem por finalidade colaborar no

aprimoramento do processo educacional, naaprimoramento do processo educacional, na
assistência ao escolar e na integração família-assistência ao escolar e na integração família-
escola-comunidade. Os objetivos da APM são deescola-comunidade. Os objetivos da APM são de
natureza social e educativa, sem caráter politico,natureza social e educativa, sem caráter politico,
racial ou religioso e sem finalidades lucrativas. Emracial ou religioso e sem finalidades lucrativas. Em
um de outubro de 2019, foram eleitos os novosum de outubro de 2019, foram eleitos os novos
membros, conforme segue: Conselho Deliberativomembros, conforme segue: Conselho Deliberativo
Presidente Nato – Rogério dos Santos LimaPresidente Nato – Rogério dos Santos Lima
Diretoria Executiva I. Diretor Executivo – ClaudioDiretoria Executiva I. Diretor Executivo – Claudio
Felipe Fidelis Moro II. Vice-diretora Executiva –Felipe Fidelis Moro II. Vice-diretora Executiva –
Edna Silva Macedo III. Secretária – Ana Paula daEdna Silva Macedo III. Secretária – Ana Paula da
Silva IV. Diretor Financeiro – Ademir SebastiãoSilva IV. Diretor Financeiro – Ademir Sebastião
Rogério V. Vice-diretora Financeira – Marciana dosRogério V. Vice-diretora Financeira – Marciana dos
Santos Gomes VI. Diretora Cultural, Esportivo eSantos Gomes VI. Diretora Cultural, Esportivo e
Social – Kawane da Costa Valadares VII. DiretoraSocial – Kawane da Costa Valadares VII. Diretora
de Patrimônio – Renata Matos Conselheiros 1.de Patrimônio – Renata Matos Conselheiros 1.
Regina Célia Henrique 2. Keila Saboia DinizRegina Célia Henrique 2. Keila Saboia Diniz
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Kakuichi 3. Jose Carlos da Silva 4. Pais e alunos -Kakuichi 3. Jose Carlos da Silva 4. Pais e alunos -
Gabriella Teixeira Britto Malta 5. Pais e alunos -Gabriella Teixeira Britto Malta 5. Pais e alunos -
Karla Juliana Fernandes Fragoso 6. Pais e alunosKarla Juliana Fernandes Fragoso 6. Pais e alunos
-Marizene Dias Pires 7. Pais e alunos - Lucilene-Marizene Dias Pires 7. Pais e alunos - Lucilene
Nunes de Oliveira 8. Alunos maiores - RodrigoNunes de Oliveira 8. Alunos maiores - Rodrigo
Moreira 9. Alunos maiores - Tiago Augusto deMoreira 9. Alunos maiores - Tiago Augusto de
Assis Melo 10. Associados - Agda Nunes dosAssis Melo 10. Associados - Agda Nunes dos
Santos Oliveira Conselho Fiscal 1. Funcionária -Santos Oliveira Conselho Fiscal 1. Funcionária -
Maria Dolores dos Santos 2. Pais e alunos - ManoelMaria Dolores dos Santos 2. Pais e alunos - Manoel
Messias do Nascimento Morais 3. Pais e alunos -Messias do Nascimento Morais 3. Pais e alunos -
Adriana Rege BiscalquimAdriana Rege Biscalquim

DenominaçãoDenominação Grêmio EstudantilGrêmio Estudantil
DescriçãoDescrição O Grêmio Estudantil outra forma de organizaçãoO Grêmio Estudantil outra forma de organização

colegiada na escola. Esse colegiado, organizado ecolegiada na escola. Esse colegiado, organizado e
composto pelos alunos, pode ser consideradocomposto pelos alunos, pode ser considerado
como uma das primeiras oportunidades que oscomo uma das primeiras oportunidades que os
jovens tem participar de maneira organizada dasjovens tem participar de maneira organizada das
decisões de uma instituição, agindo em umadecisões de uma instituição, agindo em uma
perspectiva politica em beneficio, no caso daperspectiva politica em beneficio, no caso da
escola, da qualidade de ensino e deescola, da qualidade de ensino e de
aprendizagem. Assim, os alunos tem voz naaprendizagem. Assim, os alunos tem voz na
administração da escola, apresentando suasadministração da escola, apresentando suas
ideias e opiniões com uma participaçãoideias e opiniões com uma participação
responsável. Os membros do Grêmio Estudantilresponsável. Os membros do Grêmio Estudantil
devem ser estimulados a defender os interessesdevem ser estimulados a defender os interesses
comuns de todos os alunos, em uma açãocomuns de todos os alunos, em uma ação
formadora da construção da visão crítica do atoformadora da construção da visão crítica do ato
politico. Nossos alunos ainda não se mobilizarampolitico. Nossos alunos ainda não se mobilizaram
para formar o Grêmio da Etec JK.para formar o Grêmio da Etec JK.

DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição O Conselho de Escola é um órgão colegiado,O Conselho de Escola é um órgão colegiado,

constituído por representantes de todos osconstituído por representantes de todos os
segmentos da comunidade escolar e extraescolar,segmentos da comunidade escolar e extraescolar,
que toma decisões sobre as dimensões:que toma decisões sobre as dimensões:
administrativa, financeira e político-pedagógica daadministrativa, financeira e político-pedagógica da
escola. Tem a finalidade de participar dasescola. Tem a finalidade de participar das
decisões da escola, acompanhando a aplicaçãodecisões da escola, acompanhando a aplicação
dos recursos e discutindo as prioridades. Devedos recursos e discutindo as prioridades. Deve
também avaliar a atuação da escola na execuçãotambém avaliar a atuação da escola na execução
do PPP, assim como participar das discussõesdo PPP, assim como participar das discussões
sobre assuntos de interesse da comunidadesobre assuntos de interesse da comunidade
escolar. Composição: I – Comunidade escolar: a)escolar. Composição: I – Comunidade escolar: a)
Diretor, presidente nato – Rogério dos SantosDiretor, presidente nato – Rogério dos Santos
Lima b) Representante das diretorias de serviçosLima b) Representante das diretorias de serviços
e relações institucionais – vago c) Representantee relações institucionais – vago c) Representante
dos professores – Edna Silva Macedo d)dos professores – Edna Silva Macedo d)
Representante dos servidores técnico eRepresentante dos servidores técnico e
administrativos – Viviane Figueira de carvalho e)administrativos – Viviane Figueira de carvalho e)
Representante dos pais de alunos – GabrielaRepresentante dos pais de alunos – Gabriela
Teixeira Brito Malta f) Representante dos alunos –Teixeira Brito Malta f) Representante dos alunos –
Cauã Bispo de Oliveira II – ComunidadeCauã Bispo de Oliveira II – Comunidade
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extraescolar: a) Representante de demaisextraescolar: a) Representante de demais
segmentos de interesse da escola – Ricardosegmentos de interesse da escola – Ricardo
Alexandro Maciel b) Representante dosAlexandro Maciel b) Representante dos
empresários, vinculado a um dos cursos – Gilbertoempresários, vinculado a um dos cursos – Gilberto
Cruz Coelho de Figueiredo c) Representante doCruz Coelho de Figueiredo c) Representante do
poder público municipal – Elizabeth Eunice Sellispoder público municipal – Elizabeth Eunice Sellis
Villani d) Representante das Instituições auxiliaresVillani d) Representante das Instituições auxiliares
- Ademir Sebastião Rogério e) Representante de- Ademir Sebastião Rogério e) Representante de
Ex-alunos - vagoEx-alunos - vago

DenominaçãoDenominação CIPACIPA
DescriçãoDescrição No dia 09 de outubro de dois mil e dezoitoNo dia 09 de outubro de dois mil e dezoito

tomaram posse os Membros Eleitos e Nomeadostomaram posse os Membros Eleitos e Nomeados
para CIPA da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveirapara CIPA da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira
2020 - 2021. Composição: Ana Paula Cavalcante2020 - 2021. Composição: Ana Paula Cavalcante
Lopes – Presidente (nomeada) Juliana de SouzaLopes – Presidente (nomeada) Juliana de Souza
Ramos – Vice-Presidente (eleita) Paulo Sergio FelixRamos – Vice-Presidente (eleita) Paulo Sergio Felix
da Silva - Secretario (eleito) Silmara Beltrame -da Silva - Secretario (eleito) Silmara Beltrame -
Secretaria (eleita)Secretaria (eleita)

MissãoMissão
Formar cidadãos com competência técnica e consciência ética, promovendo autonomia profissionalFormar cidadãos com competência técnica e consciência ética, promovendo autonomia profissional
por meio de conhecimentos e habilidades, visando sua inserção e progressão no mercado depor meio de conhecimentos e habilidades, visando sua inserção e progressão no mercado de
trabalho, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município de Diadema e da regiãotrabalho, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município de Diadema e da região
metropolitana e do Brasil.metropolitana e do Brasil.

VisãoVisão
Ser, até 2023, referência educacional em Diadema e na região metropolitana como escola modeloSer, até 2023, referência educacional em Diadema e na região metropolitana como escola modelo
ao promover uma formação integral do aluno, assegurando-lhe participar das transformaçõesao promover uma formação integral do aluno, assegurando-lhe participar das transformações
sociais, das técnicas e da tecnologia do mundo contemporâneo.sociais, das técnicas e da tecnologia do mundo contemporâneo.

Características RegionaisCaracterísticas Regionais

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS ECONÔMICAS, SOCIAIS, CULTURAIS E GEOGRÁFICASCARACTERÍSTICAS REGIONAIS ECONÔMICAS, SOCIAIS, CULTURAIS E GEOGRÁFICAS
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A escola está situada no ABCDM entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e SãoA escola está situada no ABCDM entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São
Paulo, próxima à Rodovia dos Imigrantes. Está cercada por indústrias de vários ramos, grandesPaulo, próxima à Rodovia dos Imigrantes. Está cercada por indústrias de vários ramos, grandes
redes de supermercados, restaurantes e lanchonetes além do comércio em geral. Está próxima àredes de supermercados, restaurantes e lanchonetes além do comércio em geral. Está próxima à
UNIFESP – Universidade Federal do Estado de São Paulo. A região possui poucos polos culturais,UNIFESP – Universidade Federal do Estado de São Paulo. A região possui poucos polos culturais,
como teatros, cinemas, bibliotecas e outros. É uma região onde predominam as classes sociaiscomo teatros, cinemas, bibliotecas e outros. É uma região onde predominam as classes sociais
média e baixa. Diadema integra a Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios emédia e baixa. Diadema integra a Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios e
está inseridanaregião do Grande ABCD, composta porsete cidades.está inseridanaregião do Grande ABCD, composta porsete cidades.

O papel político da cidade foi consolidado em 1959, por conta da emancipação de seu território juntoO papel político da cidade foi consolidado em 1959, por conta da emancipação de seu território junto
ao Município de São Bernardo do Campo.ao Município de São Bernardo do Campo.

Diadema teve sua expansão urbana intensificada a partir de então, estimulada pela instalação deDiadema teve sua expansão urbana intensificada a partir de então, estimulada pela instalação de
mais indústrias, resultando em um crescimento populacional de 20,4% ao ano, entre 1960 e 1970.mais indústrias, resultando em um crescimento populacional de 20,4% ao ano, entre 1960 e 1970.
Este crescimento acentuado foi acompanhado de um processo de ocupação irregular do solo e seEste crescimento acentuado foi acompanhado de um processo de ocupação irregular do solo e se
caracterizou por ter a indústria como principal atividade econômica.caracterizou por ter a indústria como principal atividade econômica.

Diadema possui logística privilegiada:Diadema possui logística privilegiada:

10 km do aeroporto de Congonhas;10 km do aeroporto de Congonhas;
62km do porto de Santos;62km do porto de Santos;
47km do aeroporto de Guarulhos;47km do aeroporto de Guarulhos;
4km da Rodovia Anchieta;4km da Rodovia Anchieta;
É entrecortada pela Rodovia dos Imigrantes;É entrecortada pela Rodovia dos Imigrantes;
4km do Rodoanel Mario Covas.4km do Rodoanel Mario Covas.

O município de Diadema é 100% urbano – não possui área rural. Conforme a estimativa mais recenteO município de Diadema é 100% urbano – não possui área rural. Conforme a estimativa mais recente
do IBGE, seus habitantes correspondem a 420.934 espalhados numa área de 30,7 km², umado IBGE, seus habitantes correspondem a 420.934 espalhados numa área de 30,7 km², uma
concentração que torna a cidade atraente para atividades comerciais e de serviço, poisconcentração que torna a cidade atraente para atividades comerciais e de serviço, pois
empreendimentos aqui situados alcançam um alto número de consumidores, facilitando também aempreendimentos aqui situados alcançam um alto número de consumidores, facilitando também a
capilaridade das políticas públicas.capilaridade das políticas públicas.

Diadema também integra o Grande ABC, este numa estimativa populacional de 2,8 milhões, e aDiadema também integra o Grande ABC, este numa estimativa populacional de 2,8 milhões, e a
Região Metropolitana de SP(RMSP) por aproximadamente 21,5 milhões em 2018, conforme tabela 1.Região Metropolitana de SP(RMSP) por aproximadamente 21,5 milhões em 2018, conforme tabela 1.
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Distante 17 Km do marco zero de São Paulo, localizado na Praça da Sé, Diadematem 30,7 Km², o queDistante 17 Km do marco zero de São Paulo, localizado na Praça da Sé, Diadematem 30,7 Km², o que
representa 4,94% de todo o território do ABCD paulista e 0,01% do território estadual.representa 4,94% de todo o território do ABCD paulista e 0,01% do território estadual.

A fundação SEADE projetou a proporção da população de mulheres em 50,9% que supera a deA fundação SEADE projetou a proporção da população de mulheres em 50,9% que supera a de
homens, a qual se aproxima de 49%. Idosos com 60 anos ou mais são 43.605 e representamhomens, a qual se aproxima de 49%. Idosos com 60 anos ou mais são 43.605 e representam
aproximadamente 10,7% da população total, com 24.921 mulheres e 18.684 homens. Crianças atéaproximadamente 10,7% da população total, com 24.921 mulheres e 18.684 homens. Crianças até
14 anos são 85.230, sendo 29.756 entre 0 e 4 anos, conforme gráfico 1.14 anos são 85.230, sendo 29.756 entre 0 e 4 anos, conforme gráfico 1.

                            38 / 65                            38 / 65



 

De acordo com o RAIS/MTE 2017, a cidade possuia 88.832 empregos formais distribuídos entre 5.686De acordo com o RAIS/MTE 2017, a cidade possuia 88.832 empregos formais distribuídos entre 5.686
empresas. Na indústria eram 40.079 empregos distribuídos em 1.384 indústrias, o que representaempresas. Na indústria eram 40.079 empregos distribuídos em 1.384 indústrias, o que representa
45,1% .45,1% .

Emprego formal cresce em 2018, chegando a 91.055 empregos!Emprego formal cresce em 2018, chegando a 91.055 empregos!

Por meio da análise do emprego formal é possível obter uma visualização do comportamento daPor meio da análise do emprego formal é possível obter uma visualização do comportamento da
economia da cidade. Conforme o gráfico abaixo nota-se três movimentos: no primeiro, marcado poreconomia da cidade. Conforme o gráfico abaixo nota-se três movimentos: no primeiro, marcado por
uma ascensão entre 2002 e 2011, seguido por um período de queda, entre 2012 e 2017; euma ascensão entre 2002 e 2011, seguido por um período de queda, entre 2012 e 2017; e
atualmente expressando-se num período de retomada.atualmente expressando-se num período de retomada.
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O papel econômico exercido por Diadema ganhou ainda mais importância desde a inauguração, emO papel econômico exercido por Diadema ganhou ainda mais importância desde a inauguração, em
1976, da Rodovia dos Imigrantes - a segunda rota rodoviária de ligação direta construída entre a1976, da Rodovia dos Imigrantes - a segunda rota rodoviária de ligação direta construída entre a
Capital São Paulo e o Porto de Santos.Capital São Paulo e o Porto de Santos.

A partir da década de 1980, com a crise econômica brasileira e as transformações no mundo doA partir da década de 1980, com a crise econômica brasileira e as transformações no mundo do
trabalho, a cidade sofreu intensamente essas mudanças: altos índices de desemprego, violênciatrabalho, a cidade sofreu intensamente essas mudanças: altos índices de desemprego, violência
urbana e mortalidade infantil, além da dificuldade de oferta de serviços públicos capazes deurbana e mortalidade infantil, além da dificuldade de oferta de serviços públicos capazes de
responderem satisfatoriamente às necessidades da população.responderem satisfatoriamente às necessidades da população.

Os desafios das gestões municipais que se sucederam concentraram-se em torno do crescimentoOs desafios das gestões municipais que se sucederam concentraram-se em torno do crescimento
vertiginoso das demandas sociais, ocasionado pelo maciço movimento migratório de várias regiõesvertiginoso das demandas sociais, ocasionado pelo maciço movimento migratório de várias regiões
do Brasil. Destaque aqui para os estados do Nordeste e os estado de Minas Gerais para o ABCD, edo Brasil. Destaque aqui para os estados do Nordeste e os estado de Minas Gerais para o ABCD, e
especialmente para Diadema. A ocupação irregular de loteamentos, a poluição dos mananciais,especialmente para Diadema. A ocupação irregular de loteamentos, a poluição dos mananciais,
juntamente com as crescentes mudanças na organização do trabalho nas empresas, resultaram emjuntamente com as crescentes mudanças na organização do trabalho nas empresas, resultaram em
um número maior de desempregados. Esses fatores vêm atrelados às políticas de inclusão e deum número maior de desempregados. Esses fatores vêm atrelados às políticas de inclusão e de
combate à violência.combate à violência.

Nos últimos vinte anos, inúmeros foram os esforços do poder público em melhorar a qualidade deNos últimos vinte anos, inúmeros foram os esforços do poder público em melhorar a qualidade de
vida dos munícipes por meio de investimento em políticas públicas, facilitando o acesso avida dos munícipes por meio de investimento em políticas públicas, facilitando o acesso a
equipamentos e serviços, assim como a participação nas decisões dos rumos e melhorias de vidaequipamentos e serviços, assim como a participação nas decisões dos rumos e melhorias de vida
diante de condições como as apresentadas.diante de condições como as apresentadas.

Outros dados sobre a cidade:Outros dados sobre a cidade:
Maior altitude: Jardim Santa Cândida - 865m acima do nível do marMaior altitude: Jardim Santa Cândida - 865m acima do nível do mar

Menor altitude: Vila Idialópolis, PiraporinhaMenor altitude: Vila Idialópolis, Piraporinha

Relevo: acidentado, pequenas colinas e marrotes alongados. Poucas áreas planasRelevo: acidentado, pequenas colinas e marrotes alongados. Poucas áreas planas

Altitude predominante: Em torno de 700 a 800 metrosAltitude predominante: Em torno de 700 a 800 metros

Área Verde: Diadema possui, em média, 10m² de área verde por habitante. A maior parte das áreasÁrea Verde: Diadema possui, em média, 10m² de área verde por habitante. A maior parte das áreas
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verdes, no entanto, está concentrada ao sul do Município, dentro da área delimitada como deverdes, no entanto, está concentrada ao sul do Município, dentro da área delimitada como de
Proteção e Recuperação aos Mananciais (APRM). Assim, os demais bairros apresentam índicesProteção e Recuperação aos Mananciais (APRM). Assim, os demais bairros apresentam índices
inferiores, que variam desde 1m² em Casa Grande a 6m² no Centro.inferiores, que variam desde 1m² em Casa Grande a 6m² no Centro.

Em função desta carência de áreas verdes em outras regiões da Cidade, a Legislação MunicipalEm função desta carência de áreas verdes em outras regiões da Cidade, a Legislação Municipal
definiu, no Plano Diretor de 1994, as Áreas Especiais de Preservação Ambiental. Estes locaisdefiniu, no Plano Diretor de 1994, as Áreas Especiais de Preservação Ambiental. Estes locais
consistem em imóveis com cobertura vegetal significativa em quase a totalidade do imóvel.consistem em imóveis com cobertura vegetal significativa em quase a totalidade do imóvel.

As áreas são classificadas em:As áreas são classificadas em:à Área Especial de Preservação Ambiental 1: imóveis públicos eà Área Especial de Preservação Ambiental 1: imóveis públicos e
vários imóveis privados situados na porção sul do Município, em APRM;à Área Especial devários imóveis privados situados na porção sul do Município, em APRM;à Área Especial de
Preservação Ambiental 2: imóveis privados situados fora da APRM, num total de oito áreas;à ÁreaPreservação Ambiental 2: imóveis privados situados fora da APRM, num total de oito áreas;à Área
Especial de Preservação Ambiental 3: imóveis públicos situados fora da APRM, e onde estãoEspecial de Preservação Ambiental 3: imóveis públicos situados fora da APRM, e onde estão
implantados parques de uso público, num total de quatro áreas.implantados parques de uso público, num total de quatro áreas.

Clima: Duas estações bem definidas. Verão pouco quente e chuvoso. Inverno ameno e subseco. AsClima: Duas estações bem definidas. Verão pouco quente e chuvoso. Inverno ameno e subseco. As
temperaturas médias giram me torno de 25ºC graustemperaturas médias giram me torno de 25ºC graus

Índice pluviométrico médio: Aproximadamente 1.400 a 1.500 mm por ano.Índice pluviométrico médio: Aproximadamente 1.400 a 1.500 mm por ano.

A maior parte da rede hidrográfica está orientada para noroeste do Estado de São Paulo, em direçãoA maior parte da rede hidrográfica está orientada para noroeste do Estado de São Paulo, em direção
à calha do Tiête, formada pelos seguintes córregos e ribeirões:à calha do Tiête, formada pelos seguintes córregos e ribeirões:
Ribeirão dos Couros - 7.500m (principal da cidade)Ribeirão dos Couros - 7.500m (principal da cidade)

Córrego Mato Dentro - 5.100mCórrego Mato Dentro - 5.100m

Córrego de Capela - 4.695mCórrego de Capela - 4.695m

Córrego do Floriano - 4.395mCórrego do Floriano - 4.395m

Córrego do Taboão - 4.000mCórrego do Taboão - 4.000m

Córrego Araújo - 1.798mCórrego Araújo - 1.798m

Córrego Grota Funda (sul)Córrego Grota Funda (sul)

Córrego Capela (leste)Córrego Capela (leste)

Córrego Curral Grande (leste)Córrego Curral Grande (leste)

Córrego Campanário (norte)Córrego Campanário (norte)

Fonte:Fonte:Taxa de crescimento populacional anual:Taxa de crescimento populacional anual:1,2% ao ano abaixo da média estadual de 1,33%1,2% ao ano abaixo da média estadual de 1,33%
(Censo IBGE 2000/2009). Í(Censo IBGE 2000/2009). Índice de Envelhecimentondice de Envelhecimento é de 16,2% ao ano. é de 16,2% ao ano.PEA (PopulaçãoPEA (População
Economicamente Ativa):Economicamente Ativa):é de 45,3% ( na proporção da poulação em idade potencialmente inativa,é de 45,3% ( na proporção da poulação em idade potencialmente inativa,
em relão a propulação em idade potencialmente ativa. (SEADE 2009) em relão a propulação em idade potencialmente ativa. (SEADE 2009) População analfabeta - 15População analfabeta - 15
anos ou mais:anos ou mais:6,80% (Censo IBGE/2000)6,80% (Censo IBGE/2000) Taxa de analfabetismo: Taxa de analfabetismo: 6,8% (Censo 6,8% (Censo
IBGE/2000)IBGE/2000) Número de eleitores: Número de eleitores: 286.840 (TSE/2006) 286.840 (TSE/2006) Frota de veículos cadastrados no Frota de veículos cadastrados no
município:município: 93.463 (Denatran/dez.2006) 93.463 (Denatran/dez.2006) Número de bairros: Número de bairros: 13 macro-regiões 13 macro-regiões
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A Etec JK está localizado no Bairro de Serraria, que é predominantemente comercial, comA Etec JK está localizado no Bairro de Serraria, que é predominantemente comercial, com
diversidade de estabelecimentos, possui cerca de 32mil moradores.diversidade de estabelecimentos, possui cerca de 32mil moradores.

Há grande variedade de equipamentos públicos, como centro de assistência social, centro deHá grande variedade de equipamentos públicos, como centro de assistência social, centro de
cultura, creche, escolas, Unidade Básica de Saúde e Hospital Estadual. A Praça Central no Serrariacultura, creche, escolas, Unidade Básica de Saúde e Hospital Estadual. A Praça Central no Serraria
conta com uma Base Comunitária Móvel da Polícia Militar, que faz o patrulhamento em horárioconta com uma Base Comunitária Móvel da Polícia Militar, que faz o patrulhamento em horário
comercial.comercial.

O bairro carece de áreas de lazer, como praças, parques e espaços verdes e para tentar amenizar oO bairro carece de áreas de lazer, como praças, parques e espaços verdes e para tentar amenizar o
problema, foi construído o Campo do Serraria, que oferece aulas e promove campeonatos de futebol.problema, foi construído o Campo do Serraria, que oferece aulas e promove campeonatos de futebol.
Também como incentivo ao esporte no bairro, há a sala de ginástica do Grupo de Mulheres emTambém como incentivo ao esporte no bairro, há a sala de ginástica do Grupo de Mulheres em
Movimento, além de três quadras poliesportivas.Movimento, além de três quadras poliesportivas.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

 FAIXA ETÁRIA FAIXA ETÁRIA

      

A faixa etária predominante dos nossos alunos é entre A faixa etária predominante dos nossos alunos é entre 17 a 21 anos17 a 21 anos representando  representando 58,10%58,10%, sendo , sendo 
753 alunos753 alunos do total da unidade escolar, ou seja,  do total da unidade escolar, ou seja, 1.2961.296 alunos. E a menor incidência de alunos é da alunos. E a menor incidência de alunos é da
faixa etária superior a 41 anos que corresponde faixa etária superior a 41 anos que corresponde 2,47%2,47% sendo  sendo 32 alunos32 alunos..

12 a 16 anos - 229 alunos - 17,67%12 a 16 anos - 229 alunos - 17,67%

17 a 21 anos - 753 alunos - 58,10%17 a 21 anos - 753 alunos - 58,10%

22 a 26 anos - 144 alunos - 11,11%22 a 26 anos - 144 alunos - 11,11%

27 a 31 anos - 66 alunos - 5,09%27 a 31 anos - 66 alunos - 5,09%

32 a 36 anos - 38 alunos - 2,93%32 a 36 anos - 38 alunos - 2,93%

37 a 41 anos - 34 alunos - 2,62%37 a 41 anos - 34 alunos - 2,62%
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Superior 41 anos - 32 alunos- 2,47%Superior 41 anos - 32 alunos- 2,47%

RAÇA CORRAÇA COR

      

Referente a raça temos Referente a raça temos 565 alunos - 43,60%565 alunos - 43,60% que se declaram da cor parda, sendo a maior que se declaram da cor parda, sendo a maior
incidência na unidade escolar, e incidência na unidade escolar, e 13 alunos representando 1%13 alunos representando 1% que se declaram indígena. que se declaram indígena.

Indígena 13 alunos - 1%Indígena 13 alunos - 1%

Preta 191 alunos - 14,74%Preta 191 alunos - 14,74%

Branca498 alunos - 38,43%Branca498 alunos - 38,43%

Parda 565 alunos - 43,60%Parda 565 alunos - 43,60%

Amarela 29 alunos - 2,24%  Amarela 29 alunos - 2,24%  

      

 SEXO SEXO

A predominância na unidade escolar é do sexo feminino com A predominância na unidade escolar é do sexo feminino com 693 alunas693 alunas que corresponde a  que corresponde a 
53,47%53,47% contra 603 contra 603 alunos alunos do sexo masculino representando  do sexo masculino representando 46,53%46,53% do total de alunos. do total de alunos.

Feminino - 693 alunas - 53,47%Feminino - 693 alunas - 53,47%

Masculino -603 alunos - 46,53%Masculino -603 alunos - 46,53%

 AFRODESCENDENTE  AFRODESCENDENTE 

      

Na unidade escolar temos Na unidade escolar temos 729 alunos729 alunos que não se declaram afrodescendente representando  que não se declaram afrodescendente representando 
56,2556,25% do total de alunos e % do total de alunos e 567 alunos567 alunos que corresponde a  que corresponde a 43,75%43,75% que se declaram que se declaram
afrodescendente.afrodescendente.

Não 729 alunos 56,25%Não 729 alunos 56,25%

Sim 567 alunos 43,75%  Sim 567 alunos 43,75%  

ESCOLARIDADE PÚBLICAESCOLARIDADE PÚBLICA

      

Temos Temos 1.092 alunos 1.092 alunos representandorepresentando 84,26% 84,26% que vieram de escolas públicas e  que vieram de escolas públicas e 204 204 alunos quealunos que
frequentaram instituições privadas representando frequentaram instituições privadas representando 15,74%15,74% do total de alunos da unidade escolar. do total de alunos da unidade escolar.
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Sim 1.092 alunos 84,26%Sim 1.092 alunos 84,26%

Não 204 alunos 15,74%Não 204 alunos 15,74%

RESIDENTES NA CIDADE DE DIADEMA RESIDENTES NA CIDADE DE DIADEMA 

A maioria dos nossos alunos, ou seja, A maioria dos nossos alunos, ou seja, 806806 residem na cidade de  residem na cidade de DiademaDiadema representando  representando 62,19% 62,19% ee
apenas apenas 490 alunos490 alunos que corresponde  que corresponde 37,81%37,81% do total de alunos da unidade escolar residem em do total de alunos da unidade escolar residem em
outras cidades.outras cidades.

Residentes em Diadema 806 alunos 62,19%Residentes em Diadema 806 alunos 62,19%

Outras cidades 490 alunos 37,81%Outras cidades 490 alunos 37,81%

RESIDENTES EM OUTRAS CIDADES RESIDENTES EM OUTRAS CIDADES 

A maioria dos nossos alunos, ou seja, A maioria dos nossos alunos, ou seja, 806806 residem na cidade de  residem na cidade de DiademaDiadema representando  representando 62,19% 62,19% ee
apenas apenas 490 alunos 490 alunos moram em outras cidades sendo que, temos moram em outras cidades sendo que, temos 306 alunos306 alunos que residem na que residem na
cidade de cidade de São PauloSão Paulo que corresponde  que corresponde 23,61%23,61% e apenas  e apenas 0101  alunosalunos mora em Itapecerica da Serra e mora em Itapecerica da Serra e
01 que mora em Carapicuíba que corresponde 01 que mora em Carapicuíba que corresponde a 0,08%a 0,08% do total de alunos da unidade escolar. do total de alunos da unidade escolar.

Guarulhos 02 alunos 0,15%Guarulhos 02 alunos 0,15%

Carapicuíba 01 aluno 0,08%Carapicuíba 01 aluno 0,08%

São Paulo 306 alunos 23,61%São Paulo 306 alunos 23,61%

Santo André 04 alunos 0,31%Santo André 04 alunos 0,31%

Diadema 806 alunos 62,19%Diadema 806 alunos 62,19%

Itapecerica da Serra 01 aluno 0,08%Itapecerica da Serra 01 aluno 0,08%

São Bernardo do Campo176 alunos 13,58%São Bernardo do Campo176 alunos 13,58%

NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIANÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA

Do total de Do total de 1.296 alunos1.296 alunos da unidade escolar da unidade escolar, 723 alunos, 723 alunos representando  representando 55,23%55,23% do total possuem do total possuem
de de 04 a 06 pessoas na sua família.04 a 06 pessoas na sua família. Observa-se que apenas 1 aluno reside sozinho Observa-se que apenas 1 aluno reside sozinho
representandorepresentando 0,08% 0,08% do total de alunos da unidade escolar. do total de alunos da unidade escolar.

06 ou mais 08 alunos 0,62%06 ou mais 08 alunos 0,62%

04 a 06 723 alunos 55,78%04 a 06 723 alunos 55,78%

01 a 03 478 alunos 36,88%01 a 03 478 alunos 36,88%

Quatro 13 alunos 1%Quatro 13 alunos 1%
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Uma 01 aluno 0,08%Uma 01 aluno 0,08%

Duas 06 alunos 0,46%Duas 06 alunos 0,46%

Cinco 08 alunos 0,62%Cinco 08 alunos 0,62%

Três 06 alunos 0,46%Três 06 alunos 0,46%

Mais de 6 53 alunos 4,09%Mais de 6 53 alunos 4,09%

RENDA FAMILIAR RENDA FAMILIAR 

A renda familiar predominante dos nossos alunos é entre A renda familiar predominante dos nossos alunos é entre 01 a 02 salários mínimos01 a 02 salários mínimos representando representando
47,76%47,76% do total, ou seja,  do total, ou seja, 619 alunos619 alunos. Apenas . Apenas 1 aluno1 aluno a renda familiar é  a renda familiar é quatro saláriosquatro salários
mínimosmínimos representando  representando 0,08%0,08% do total de alunos da unidade escolar. do total de alunos da unidade escolar.

Renda Familiar em Salários MínimosRenda Familiar em Salários Mínimos

Menos e 01 72 alunos 5,55%Menos e 01 72 alunos 5,55%

03 a 05 210 alunos 16,20%03 a 05 210 alunos 16,20%

10 a 15 04 alunos 0,31%10 a 15 04 alunos 0,31%

07 a 10 20 alunos 1,54%07 a 10 20 alunos 1,54%

01 a 02 619 alunos 47,76%01 a 02 619 alunos 47,76%

20 a 30 03 alunos 0,23%20 a 30 03 alunos 0,23%

Dois 03 alunos 0,23%Dois 03 alunos 0,23%

Três 06 alunos 0,46%Três 06 alunos 0,46%

Zero 20 alunos 1,54%Zero 20 alunos 1,54%

02 a 03 278 alunos 21,45%02 a 03 278 alunos 21,45%

Um 03 alunos 0,23%Um 03 alunos 0,23%

05 a 07 57 alunos 4,40%05 a 07 57 alunos 4,40%

Quatro 01 aluno 0,08%Quatro 01 aluno 0,08%

Atos LegaisAtos Legais
  

ATO DE CRIAÇÃOATO DE CRIAÇÃO
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Ensino MédioEnsino Médio

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 2/12 e indicações CEE nº9/00 e 77/08.Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 2/12 e indicações CEE nº9/00 e 77/08.
Parecer CEE nº 105/98,publicadono Diário Oficial de 02-04-1998- Poder Executivo - Seção I - páginaParecer CEE nº 105/98,publicadono Diário Oficial de 02-04-1998- Poder Executivo - Seção I - página
13.13.

Ensino Médio Integrado - AdministraçãoEnsino Médio Integrado - Administração
Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, deLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de
5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23- 7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 735, de 10-9-2015, publicada no5154, de 23- 7-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 735, de 10-9-2015, publicada no
Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 53.Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 53.

AdministraçãoAdministração
Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,
alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-06-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733,alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-06-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733,
de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - páginas 52-53.de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - páginas 52-53.

FinançasFinanças
Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano
de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015
- Poder Executivo - Seção I - páginas 52-53.- Poder Executivo - Seção I - páginas 52-53.

InformáticaInformática
Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
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6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. Plano
de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015
- Poder Executivo - Seção I - página 53- Poder Executivo - Seção I - página 53

Informática para InternetInformática para Internet
Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,
alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 738, dealterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 738, de
10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 53.10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 53.

LogísticaLogística
Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,
alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, dealterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de
10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 52-53.10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 52-53.

Recursos HumanosRecursos Humanos

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,
alteradoalterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014 .Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –alteradoalterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014 .Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –
733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015– Poder Executivo – Seção I – página733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015– Poder Executivo – Seção I – página
52-53.52-53.

Orientação ComunitáriaOrientação Comunitária

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,
alteradoalterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014 .Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –alteradoalterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014 .Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –
731, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015– Poder Executivo – Seção I – página 52.731, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015– Poder Executivo – Seção I – página 52.

Desenvolvimento de SistemasDesenvolvimento de Sistemas

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.ºLei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º
6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004,
alteradoalterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –alteradoalterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec –
1362, de 05-03-2018, publicada no Diário Oficial de 6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – página1362, de 05-03-2018, publicada no Diário Oficial de 6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – página
77.77.

ETEC JK – Extensão na E.E. Senador Robert KennedyETEC JK – Extensão na E.E. Senador Robert Kennedy -Programa de Expansão da Educação -Programa de Expansão da Educação
Profissional – Fase II, Conduzido pela Secretaria d Desenvolvimento em conjunto com o CentroProfissional – Fase II, Conduzido pela Secretaria d Desenvolvimento em conjunto com o Centro
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”. Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”. 

É uma ação do governo do Estado de São Paulo de acordo com o Parecer CEE, nº67/98 e aÉ uma ação do governo do Estado de São Paulo de acordo com o Parecer CEE, nº67/98 e a
Deliberação CEETEPS, nº2/06, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria de DesenvolvimentoDeliberação CEETEPS, nº2/06, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento
e o Centro Paula Souza no uso compartilhado dos prédios escolares da rede pública estadual.e o Centro Paula Souza no uso compartilhado dos prédios escolares da rede pública estadual.

LEI Nº 14.488, DE 13 DE JULHO DE 2011 (Projeto de lei nº 679/10, do Deputado Bruno Covas - PSDB).LEI Nº 14.488, DE 13 DE JULHO DE 2011 (Projeto de lei nº 679/10, do Deputado Bruno Covas - PSDB).
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta eeu promulgo a seguinte lei:Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta eeu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1ºArtigo 1º- Passa a denominar-se “Juscelino Kubitschekde Oliveira” a Escola Técnica Estadual de- Passa a denominar-se “Juscelino Kubitschekde Oliveira” a Escola Técnica Estadual de
Diadema(ETEC de Diadema), unidade de ensino do Centro EstadualdeEducação Tecnológica “PaulaDiadema(ETEC de Diadema), unidade de ensino do Centro EstadualdeEducação Tecnológica “Paula
Souza” (CEETEPS).Souza” (CEETEPS).
Artigo 2ºArtigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de suapublicação.- Esta lei entra em vigor na data de suapublicação.
Palácio dos Bandeirantes, 13 de julho de 2011.Palácio dos Bandeirantes, 13 de julho de 2011.
GERALDO ALCKMINGERALDO ALCKMIN
Guilherme Afif DomingosGuilherme Afif Domingos
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciênciae TecnologiaSecretário de Desenvolvimento Econômico, Ciênciae Tecnologia
Sidney Estanislau BeraldoSidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa CivilSecretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 13de julho de 2011.Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 13de julho de 2011.

leia-se como segue e não como constou:leia-se como segue e não como constou:

Paulo Alexandre Pereira BarbosaPaulo Alexandre Pereira Barbosa
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e TecnologiaSecretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Sidney Estanislau BeraldoSidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa CivilSecretário-Chefe da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de julho de 2011.Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de julho de 2011.

Etec JK - Extensão na Associação Comunitária DespertarEtec JK - Extensão na Associação Comunitária Despertar

Processo nº 078/2014Processo nº 078/2014

Convênio nº 041/2015Convênio nº 041/2015

Parecer CJ/CEETEPS nº 305/2015Parecer CJ/CEETEPS nº 305/2015

Data da Assinatura: 23/07/2015Data da Assinatura: 23/07/2015

Data da Publicação: DO - seção I - 27/08/2015Data da Publicação: DO - seção I - 27/08/2015

Etec JK - Extensão no CEU "Caminho do Mar"Etec JK - Extensão no CEU "Caminho do Mar"

Em janeiro de 2017 a administração do "CEU Caminho do Mar" passou para a Etec JK.Em janeiro de 2017 a administração do "CEU Caminho do Mar" passou para a Etec JK.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Aumentar em 3% a nota do Saresp a cadaAumentar em 3% a nota do Saresp a cada

ano no componente de matemática, a partirano no componente de matemática, a partir
do desenvolvimento de projetosdo desenvolvimento de projetos
interdisciplinares e alinhados às novasinterdisciplinares e alinhados às novas
tecnologias.tecnologias.

ResultadoResultado Ainda não temos os números para comparar,Ainda não temos os números para comparar,
devido a pandemia não houve exame do Sarespdevido a pandemia não houve exame do Saresp
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em 2020.em 2020.
DescriçãoDescrição Realizar trabalhos de monitoria com os alunosRealizar trabalhos de monitoria com os alunos

incentivando e motivando o desenvolvimento doincentivando e motivando o desenvolvimento do
componente de matemática para quecomponente de matemática para que
gradativamente aumente o resultado do Sarespgradativamente aumente o resultado do Saresp
no componente de matemática.no componente de matemática.

JustificativaJustificativa No ano de 2018 tivemos um pequeno aumento noNo ano de 2018 tivemos um pequeno aumento no
resultado do Saresp no componente deresultado do Saresp no componente de
matemática, logo tem-se a necessidade dematemática, logo tem-se a necessidade de
realizar projetos e trabalhos com os discentes arealizar projetos e trabalhos com os discentes a
fim de aumentarmos este resultado.fim de aumentarmos este resultado.

MetaMeta Ser uma escola reconhecida pelaSer uma escola reconhecida pela
comunidade e na região metropolitana, atécomunidade e na região metropolitana, até
2024, aumentando a nota do SARESP em 3%2024, aumentando a nota do SARESP em 3%
a cada ano. Mantendo o equilíbrio entrea cada ano. Mantendo o equilíbrio entre
cursos anuais e modulares de altacursos anuais e modulares de alta
performance. performance. 

ResultadoResultado Não podemos avaliar ainda, pois não houve provaNão podemos avaliar ainda, pois não houve prova
Saresp em 2020 devido à pandemia do Cobid19.Saresp em 2020 devido à pandemia do Cobid19.

DescriçãoDescrição A Unidade já possui  alguns anos  na cidade deA Unidade já possui  alguns anos  na cidade de
Diadema  e já ocupa  um lugar de  destaque  eDiadema  e já ocupa  um lugar de  destaque  e
reconhecimento da Comunidade como  umreconhecimento da Comunidade como  um
agente  de formação  integral, portanto, agoraagente  de formação  integral, portanto, agora
nosso objetivo é ser reconhecida na regiãonosso objetivo é ser reconhecida na região
metropolitana.metropolitana.

JustificativaJustificativa Ser reconhecida pelo seu trabalho pedagógicoSer reconhecida pelo seu trabalho pedagógico
bem como pelos benefícios que pode realizar aobem como pelos benefícios que pode realizar ao
seu entorno e em toda região.seu entorno e em toda região.

MetaMeta Melhorar a demanda anual em 10% nosMelhorar a demanda anual em 10% nos
cursos oferecidos, a partir de um planocursos oferecidos, a partir de um plano
renovado de atendimento as demandasrenovado de atendimento as demandas
discentes, focado no socioemocional.discentes, focado no socioemocional.

ResultadoResultado Houve melhora na demanda, em torno de 4%,Houve melhora na demanda, em torno de 4%,
mas o comparativo não é sob as mesmasmas o comparativo não é sob as mesmas
comdições, uma vez que o vestibulinho em 2020comdições, uma vez que o vestibulinho em 2020
foi feito por análise de currículo e as inscriçõesfoi feito por análise de currículo e as inscrições
totalmente on-line, devido a pandemia dototalmente on-line, devido a pandemia do
Covid19. Muitos de nossos candidatos e aCovid19. Muitos de nossos candidatos e a
comunidade escolar até o final de 2019 tevecomunidade escolar até o final de 2019 teve
muitas inscrições realizadas nas unidades demuitas inscrições realizadas nas unidades de
ensino.ensino.

DescriçãoDescrição Melhorar a demanda de todos os cursos noMelhorar a demanda de todos os cursos no
processo Vestibulinho, intensificando aprocesso Vestibulinho, intensificando a
propaganda, em diferentes setores, como redespropaganda, em diferentes setores, como redes
sociais, carro de som, feira públicas no entorno dasociais, carro de som, feira públicas no entorno da
unidade escolar, visitas as escolas e Feira do TCC.unidade escolar, visitas as escolas e Feira do TCC.
Divulgar a Etec na comunidade. Aumentar aDivulgar a Etec na comunidade. Aumentar a
participação de discentes e docentes na feiraparticipação de discentes e docentes na feira
envolvendo-os de maneira integrada.envolvendo-os de maneira integrada.

JustificativaJustificativa Com base nos vestibulinhos dos anos anteriores,Com base nos vestibulinhos dos anos anteriores,
ou seja, 2017 e 2018 percebemos que houve umaou seja, 2017 e 2018 percebemos que houve uma
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queda na demanda em alguns cursos da sede,queda na demanda em alguns cursos da sede,
bem como das extensões, desta maneira, faz-sebem como das extensões, desta maneira, faz-se
necessário intensificar a divulgação da Etec paranecessário intensificar a divulgação da Etec para
a comunidade e em vários setores, para que aa comunidade e em vários setores, para que a
demanda aumente a cada ano.demanda aumente a cada ano.

MetaMeta Aumentar em 10% o número de alunosAumentar em 10% o número de alunos
estagiários e ou aprendizes, ampliandoestagiários e ou aprendizes, ampliando
nossa rede de parcerias.nossa rede de parcerias.

ResultadoResultado A meta foi superada em 20%, com relação ao anoA meta foi superada em 20%, com relação ao ano
anterior.anterior.

DescriçãoDescrição Buscar novas parcerias, bem como promoverBuscar novas parcerias, bem como promover
palestras com profissionais das áreas.palestras com profissionais das áreas.

JustificativaJustificativa Orientar e motivar os alunos entrarem noOrientar e motivar os alunos entrarem no
mercado de trabalho para colocar em prática omercado de trabalho para colocar em prática o
conhecimento teórico. Sendo assim é necessárioconhecimento teórico. Sendo assim é necessário
manter as parcerias com ambiente corporativo,manter as parcerias com ambiente corporativo,
para o fortalecimento da empregabilidade dopara o fortalecimento da empregabilidade do
corpo discente.corpo discente.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Melhoria de disponibilização de horários eMelhoria de disponibilização de horários e

recuperação dos documentosrecuperação dos documentos

AnáliseAnálise
Disponibilidade dos horários de trabalho dos servidores em todosDisponibilidade dos horários de trabalho dos servidores em todos
os setores para conhecimento da comunidade escolar. A diretoriaos setores para conhecimento da comunidade escolar. A diretoria
de serviços e acadêmica foram orientadas a criar uma lista parade serviços e acadêmica foram orientadas a criar uma lista para
identificação e pronta recuperação dos documentos.identificação e pronta recuperação dos documentos.

DenominaçãoDenominação Melhoria na realização convênios e parceriasMelhoria na realização convênios e parcerias
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AnáliseAnálise
Proposta de melhorias nas questões relacionadas ao Bloco deProposta de melhorias nas questões relacionadas ao Bloco de
Convênios, Parcerias, Contratos e Gestão de Pessoas.Convênios, Parcerias, Contratos e Gestão de Pessoas.

DenominaçãoDenominação Análise dos pontos analisados que precisamAnálise dos pontos analisados que precisam
de registros sistematizadosde registros sistematizados

AnáliseAnálise
Registrar as evidências de atendimentos nos casos de alunos comRegistrar as evidências de atendimentos nos casos de alunos com
deficiência e casos de perda de alunos e ações para reduzir taisdeficiência e casos de perda de alunos e ações para reduzir tais
perdas.perdas.

DenominaçãoDenominação Análise dos pontos analisados que precisamAnálise dos pontos analisados que precisam
de melhoriasde melhorias
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AnáliseAnálise
Melhorar: os registros de acompanhamento de perda de alunos,Melhorar: os registros de acompanhamento de perda de alunos,
Progressões Parciais no que diz respeito à quantidade deProgressões Parciais no que diz respeito à quantidade de
instrumentos propostos, avaliação das atividades einstrumentos propostos, avaliação das atividades e
monitoramento das PPs. Convite aos representantes discentesmonitoramento das PPs. Convite aos representantes discentes
para participarem do conselho de classe.para participarem do conselho de classe.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação SWOT - PONTOS FORTESSWOT - PONTOS FORTES
DescriçãoDescrição
. Corpo docente qualificado.. . Coordenação, direção e parte do. Corpo docente qualificado.. . Coordenação, direção e parte do
corpo docente trabalham para o desenvolvimento dos alunos. . Oscorpo docente trabalham para o desenvolvimento dos alunos. . Os
alunos reconhecem a qualidade da escola, dos professores e dosalunos reconhecem a qualidade da escola, dos professores e dos
cursos oferecidos. . Boa localização da unidade, bairro comcursos oferecidos. . Boa localização da unidade, bairro com
comércio variado, muitas agências bancárias, supermercados ecomércio variado, muitas agências bancárias, supermercados e
UBS. . As salas de aula são bem estruturadas, com ventiladores,UBS. . As salas de aula são bem estruturadas, com ventiladores,
quadro branco, data show e computadores. . Os ambientes naquadro branco, data show e computadores. . Os ambientes na
unidade escolar são organizados e limpos. . Os alunos, bem comounidade escolar são organizados e limpos. . Os alunos, bem como
a comunidade reconhecem que os eventos realizados sãoa comunidade reconhecem que os eventos realizados são
organizados, gerando integração do corpo docente, discente,organizados, gerando integração do corpo docente, discente,
coordenação e direção. . Toda comunidade tem consciência ecoordenação e direção. . Toda comunidade tem consciência e
cuidado com o bem público. . A Etec JK, no ENEM 2019, foi 1°cuidado com o bem público. . A Etec JK, no ENEM 2019, foi 1°
lugar entre as Escolas de Diadema, 3° lugar entre as Escolas nolugar entre as Escolas de Diadema, 3° lugar entre as Escolas no
Grande ABC, 50° lugar entre as Escola no Estado de SP, 70° lugarGrande ABC, 50° lugar entre as Escola no Estado de SP, 70° lugar
entre as Escolas no Brasil.entre as Escolas no Brasil.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação SWOT - PONTOS FRACOSSWOT - PONTOS FRACOS
DescriçãoDescrição
. O principal problema da unidade escolar é a infraestrutura. A. O principal problema da unidade escolar é a infraestrutura. A
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escola pequena, construção muito antiga, não tem quadra, faltaescola pequena, construção muito antiga, não tem quadra, falta
de espaço para ampliação. . Biblioteca com pouca estrutura físicade espaço para ampliação. . Biblioteca com pouca estrutura física
e um acervo que não atende completamente os cursos técnicose um acervo que não atende completamente os cursos técnicos
oferecidos. . Aumento de interesse dos alunos dos cursos técnicosoferecidos. . Aumento de interesse dos alunos dos cursos técnicos
– período noturno na participação dos eventos realizados na– período noturno na participação dos eventos realizados na
unidade escolar. . Falta de contribuição monetária para APM porunidade escolar. . Falta de contribuição monetária para APM por
parte da comunidade escolar.parte da comunidade escolar.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação SWOT - OPORTUNIDADESSWOT - OPORTUNIDADES
DescriçãoDescrição
. Parcerias com empresas da região. . Aumentar as vagas de. Parcerias com empresas da região. . Aumentar as vagas de
estágios e aprendizes com as novas parcerias. . Incentivo aestágios e aprendizes com as novas parcerias. . Incentivo a
capacitações, bem como a formação de líderes e multiplicadorescapacitações, bem como a formação de líderes e multiplicadores
das informações. . Utilização do Centro Cultural localizadodas informações. . Utilização do Centro Cultural localizado
próximo da unidade escolar. . Aumento da demanda dos cursos. .próximo da unidade escolar. . Aumento da demanda dos cursos. .
Atividades e eventos promovidos, para divulgação eAtividades e eventos promovidos, para divulgação e
conhecimento da unidade escolar.conhecimento da unidade escolar.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação SWOT - AMEAÇASSWOT - AMEAÇAS
DescriçãoDescrição
. Escolas concorrentes com estrutura maior. . Outras instituições. Escolas concorrentes com estrutura maior. . Outras instituições
oferecendo cursos no mesmo eixo. . Instituições oferecendo cursooferecendo cursos no mesmo eixo. . Instituições oferecendo curso
superior com baixo custo. . Situação do mercado - alto índice desuperior com baixo custo. . Situação do mercado - alto índice de
desemprego. . Aumento da necessidade dos alunos na busca pordesemprego. . Aumento da necessidade dos alunos na busca por
maior remuneração ou renda. . Curso em EAD.maior remuneração ou renda. . Curso em EAD.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação PRIORIDADESPRIORIDADES
DescriçãoDescrição
. Realizar algumas reformas, bem como construções necessária,. Realizar algumas reformas, bem como construções necessária,
para melhorar a infraestrutura da unidade escolar. . Investir napara melhorar a infraestrutura da unidade escolar. . Investir na
ampliação do acervo bibliográfico. . Incentivar todo o corpoampliação do acervo bibliográfico. . Incentivar todo o corpo
docente a trabalhar com projetos interdisciplinares edocente a trabalhar com projetos interdisciplinares e
metodologias diversificadas nas aulas . . Aumentar a participaçãometodologias diversificadas nas aulas . . Aumentar a participação
dos docentes e discentes no trabalho de conclusão de curso -dos docentes e discentes no trabalho de conclusão de curso -
TCC, bem como na apresentação – Feira TCC. . Continuar aTCC, bem como na apresentação – Feira TCC. . Continuar a
divulgação na comunidade da unidade escolar, bem como,divulgação na comunidade da unidade escolar, bem como,
ampliar as divulgações nas empresas para aumentar o índice doampliar as divulgações nas empresas para aumentar o índice do
Vestibulinho. . Incentivar os discentes dos cursos técnicosVestibulinho. . Incentivar os discentes dos cursos técnicos
noturnos a participarem dos eventos realizados na unidadenoturnos a participarem dos eventos realizados na unidade
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escolar. . Buscar novas parcerias para realização de estágios, eescolar. . Buscar novas parcerias para realização de estágios, e
promoção de mais visitas técnicas. . Divulgar e mostrar aspromoção de mais visitas técnicas. . Divulgar e mostrar as
atividades realizadas pela APM, bem como incentivar aatividades realizadas pela APM, bem como incentivar a
contribuição da comunidade escolar.contribuição da comunidade escolar.

ObjetivoObjetivo
  

Objetivos Gerais:Objetivos Gerais:

1.1. Trabalhar de forma contínua a qualidade da prática de ensino, buscando um resultadoTrabalhar de forma contínua a qualidade da prática de ensino, buscando um resultado
constante de satisfação dos nossos discentes, aprimorando os procedimentos didático-constante de satisfação dos nossos discentes, aprimorando os procedimentos didático-
pedagógicos nas aulas;pedagógicos nas aulas;

2.2. Propiciar um ambiente físico apropriado, aos procedimentos didáticos;Propiciar um ambiente físico apropriado, aos procedimentos didáticos;
3.3. Ampliar a visibilidade da Etec JK na região, bem como de suas classes descentralizadas.Ampliar a visibilidade da Etec JK na região, bem como de suas classes descentralizadas.

    Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

1.1. Buscar junto ao Centro Paula Souza e o Município e outras parcerias, subsídios, condições eBuscar junto ao Centro Paula Souza e o Município e outras parcerias, subsídios, condições e
recursos para solucionar problemas estruturais e de falta de equipamento;recursos para solucionar problemas estruturais e de falta de equipamento;

2.2. Propor estratégias que minimizem a evasão escolar;Propor estratégias que minimizem a evasão escolar;

3.3. Ampliar a aprendizagem baseada em projetos, com foco na interdisciplinaridade, bem comoAmpliar a aprendizagem baseada em projetos, com foco na interdisciplinaridade, bem como
incentivar a utilização de metodologias ativas para propiciar aulas;incentivar a utilização de metodologias ativas para propiciar aulas;

4.4. Ampliar as parcerias com empresas da região, criando mais oportunidades de estágios eAmpliar as parcerias com empresas da região, criando mais oportunidades de estágios e
aprendizes;aprendizes;

5.5. Melhorar e potencializar os recursos didático-pedagógicos e ações dos docentes em nossaMelhorar e potencializar os recursos didático-pedagógicos e ações dos docentes em nossa
unidade escolar.unidade escolar.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Aumentar em 3% a nota do Saresp a cadaAumentar em 3% a nota do Saresp a cada

ano no componente de matemática, a partirano no componente de matemática, a partir
do desenvolvimento de projetosdo desenvolvimento de projetos
interdisciplinares e alinhados às novasinterdisciplinares e alinhados às novas
tecnologias.tecnologias.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Realizar trabalhos de monitoria com os alunos incentivando eRealizar trabalhos de monitoria com os alunos incentivando e
motivando o desenvolvimento do componente de matemáticamotivando o desenvolvimento do componente de matemática
para que gradativamente aumente o resultado do Saresp nopara que gradativamente aumente o resultado do Saresp no
componente de matemática.componente de matemática.

                            54 / 65                            54 / 65



 

DenominaçãoDenominação Ser uma escola reconhecida pelaSer uma escola reconhecida pela
comunidade e na região metropolitana, atécomunidade e na região metropolitana, até
2024, aumentando a nota do SARESP em 3%2024, aumentando a nota do SARESP em 3%
a cada ano. Mantendo o equilíbrio entrea cada ano. Mantendo o equilíbrio entre
cursos anuais e modulares de altacursos anuais e modulares de alta
performance. performance. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
A Unidade já possui  alguns anos  na cidade de Diadema  e jáA Unidade já possui  alguns anos  na cidade de Diadema  e já
ocupa  um lugar de  destaque  e reconhecimento da Comunidadeocupa  um lugar de  destaque  e reconhecimento da Comunidade
como  um agente  de formação  integral, portanto, agora nossocomo  um agente  de formação  integral, portanto, agora nosso
objetivo é ser reconhecida na região metropolitana.objetivo é ser reconhecida na região metropolitana.

DenominaçãoDenominação Melhorar a demanda anual em 10% nosMelhorar a demanda anual em 10% nos
cursos oferecidos, a partir de um planocursos oferecidos, a partir de um plano
renovado de atendimento as demandasrenovado de atendimento as demandas
discentes, focado no socioemocional.discentes, focado no socioemocional.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Melhorar a demanda de todos os cursos no processo Vestibulinho,Melhorar a demanda de todos os cursos no processo Vestibulinho,
intensificando a propaganda, em diferentes setores, como redesintensificando a propaganda, em diferentes setores, como redes
sociais, carro de som, feira públicas no entorno da unidadesociais, carro de som, feira públicas no entorno da unidade
escolar, visitas as escolas e Feira do TCC. Divulgar a Etec naescolar, visitas as escolas e Feira do TCC. Divulgar a Etec na
comunidade. Aumentar a participação de discentes e docentes nacomunidade. Aumentar a participação de discentes e docentes na
feira envolvendo-os de maneira integrada.feira envolvendo-os de maneira integrada.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 10% o número de alunosAumentar em 10% o número de alunos
estagiários e ou aprendizes, ampliandoestagiários e ou aprendizes, ampliando
nossa rede de parcerias.nossa rede de parcerias.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Buscar novas parcerias, bem como promover palestras comBuscar novas parcerias, bem como promover palestras com
profissionais das áreas.profissionais das áreas.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação BIBLIOTECA ATIVA 2019BIBLIOTECA ATIVA 2019
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MELISSA GALDINO DE SOUZAMELISSA GALDINO DE SOUZA

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2019-12-31 02:00:002019-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,
possibilitando ao aluno ser agente da construção de seupossibilitando ao aluno ser agente da construção de seu
conhecimento por meio da leitura. Ser responsável pelaconhecimento por meio da leitura. Ser responsável pela
organização geral do ambiente da Biblioteca  e pelo suporte aosorganização geral do ambiente da Biblioteca  e pelo suporte aos
alunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a culturaalunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a cultura
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para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.
Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,
revistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência derevistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência de
usuários e auxiliar na redução da evasão.usuários e auxiliar na redução da evasão.

DenominaçãoDenominação Literatura e Montagem de uma Sala de AulaLiteratura e Montagem de uma Sala de Aula
de Escape como Apoio ao Adolescente dade Escape como Apoio ao Adolescente da
Etec JKEtec JK

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

SILMARA BELTRAMESILMARA BELTRAME

InícioInício 2019-04-29 03:00:002019-04-29 03:00:00
FimFim 2019-07-03 03:00:002019-07-03 03:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo a leitura do livro “Suídicas”,Este projeto tem como objetivo a leitura do livro “Suídicas”,
interpretação de texto e análise sobre questões do suicídio, beminterpretação de texto e análise sobre questões do suicídio, bem
como abordagem sobre reações orgânicas, físicas no corpocomo abordagem sobre reações orgânicas, físicas no corpo
humanos.humanos.

DenominaçãoDenominação Feira de Empreendedorismo turma deFeira de Empreendedorismo turma de
Logística 1°MóduloLogística 1°Módulo

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RODOLFO ANGELO CORREIARODOLFO ANGELO CORREIA
GERSTENBERGERGERSTENBERGER

InícioInício 2019-02-27 03:00:002019-02-27 03:00:00
FimFim 2019-06-26 03:00:002019-06-26 03:00:00
DescriçãoDescrição
Trata-se de um projeto elaborado em equipes do 1°Módulo doTrata-se de um projeto elaborado em equipes do 1°Módulo do
curso de Logística voltado a criação negócios ou modelos decurso de Logística voltado a criação negócios ou modelos de
negócio inovadores.negócio inovadores.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Juscelino kubitschek de Oliveirada Etec Juscelino kubitschek de Oliveira

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ROGERIO DOS SANTOS LIMAROGERIO DOS SANTOS LIMA

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2020-01-31 02:00:002020-01-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo analisar a perda de alunos nosEste projeto tem como objetivo analisar a perda de alunos nos
cursos técnicos da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira e dascursos técnicos da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira e das
Extensões Robert Kennedy e Ceu Caminho do Mar. Este estudoExtensões Robert Kennedy e Ceu Caminho do Mar. Este estudo
tem como finalidade analisar e identificar os cursos que tiveramtem como finalidade analisar e identificar os cursos que tiveram
perda acima de 15% no 1º semestre 2018, bem como utilizarperda acima de 15% no 1º semestre 2018, bem como utilizar
diversas maneiras, ou seja, recursos para que diminua ou eliminediversas maneiras, ou seja, recursos para que diminua ou elimine
esta perda. A metodologia utilizada será a capacitação deesta perda. A metodologia utilizada será a capacitação de
professores em metodologias ativas, proposta pela Coordenaçãoprofessores em metodologias ativas, proposta pela Coordenação
Pedagógica e o monitoramento da Orientação Educacional nasPedagógica e o monitoramento da Orientação Educacional nas
atividades do ano de 2019.atividades do ano de 2019.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveirada Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRAAGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA
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InícioInício 2019-09-01 00:00:002019-09-01 00:00:00
FimFim 2020-01-31 00:00:002020-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo analisar a perda de alunos nosEste projeto tem como objetivo analisar a perda de alunos nos
cursos técnicos da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira e dascursos técnicos da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira e das
Extensões Robert Kennedy e Oliveira e Céu Caminho do Mar. EsteExtensões Robert Kennedy e Oliveira e Céu Caminho do Mar. Este
estudo tem como finalidade analisar e identificar os cursos queestudo tem como finalidade analisar e identificar os cursos que
tiveram perda acima de 15% no 1º semestre 2018, bem comotiveram perda acima de 15% no 1º semestre 2018, bem como
utilizar diversas maneiras, ou seja, recursos para que diminua ouutilizar diversas maneiras, ou seja, recursos para que diminua ou
elimine esta perda. A metodologia utilizada será a capacitação deelimine esta perda. A metodologia utilizada será a capacitação de
professores em metodologias ativas, proposta pela Coordenaçãoprofessores em metodologias ativas, proposta pela Coordenação
Pedagógica e o monitoramento da Orientação Educacional nasPedagógica e o monitoramento da Orientação Educacional nas
atividades do ano de 2019.atividades do ano de 2019.

DenominaçãoDenominação FEIRA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS (ODS)FEIRA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS (ODS)
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

RODOLFO ANGELO CORREIARODOLFO ANGELO CORREIA
GERSTENBERGERGERSTENBERGER

InícioInício 2019-02-13 02:00:002019-02-13 02:00:00
FimFim 2019-06-28 03:00:002019-06-28 03:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo a criação de uma feira de negócioEste projeto tem como objetivo a criação de uma feira de negócio
com foco no empreendedorismo social onde os alunos do 2ºcom foco no empreendedorismo social onde os alunos do 2º
modulo da tarde de administração, deverão criar ou inovar ummodulo da tarde de administração, deverão criar ou inovar um
produto/serviço, que possa satisfazer a necessidade daproduto/serviço, que possa satisfazer a necessidade da
comunidade que está inserido sempre baseando-se nas ODScomunidade que está inserido sempre baseando-se nas ODS
específicas da ONU sendo a Erradicação da Pobreza, Cidades eespecíficas da ONU sendo a Erradicação da Pobreza, Cidades e
Comunidades Sustentáveis, Saúde e Bem Estar, Educação deComunidades Sustentáveis, Saúde e Bem Estar, Educação de
Qualidade e Redução da Desigualdade. Efetuar a prática das aulasQualidade e Redução da Desigualdade. Efetuar a prática das aulas
apreendidas e vivenciar o papel de cidadão dentro de umaapreendidas e vivenciar o papel de cidadão dentro de uma
sociedade através da colaboração para a transformação do meio.sociedade através da colaboração para a transformação do meio.
Desenvolver um projeto interdisciplinar com o intuito de participarDesenvolver um projeto interdisciplinar com o intuito de participar
dos projetos do INOVA Paula Souza e Pense Grande, fazendo usodos projetos do INOVA Paula Souza e Pense Grande, fazendo uso
de metodologias práticas e modernas de estruturação de projetos.de metodologias práticas e modernas de estruturação de projetos.

DenominaçãoDenominação CÍRCULO DE LEITURACÍRCULO DE LEITURA
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

KEILA SABOIA DINIZ KAKUICHIKEILA SABOIA DINIZ KAKUICHI

InícioInício 2019-09-23 00:00:002019-09-23 00:00:00
FimFim 2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa construir nos alunos da 1ª série do EnsinoEste projeto visa construir nos alunos da 1ª série do Ensino
Técnico Integrado e ao Ensino Médio da Etec Juscelino KubitschekTécnico Integrado e ao Ensino Médio da Etec Juscelino Kubitschek
de Oliveira, competências socioemocionais, bem como despertarde Oliveira, competências socioemocionais, bem como despertar
o protagonismo no aluno. Para tanto, serão organizados círculoso protagonismo no aluno. Para tanto, serão organizados círculos
de leitura coletivos, de textos literários, indicados pelo Institutode leitura coletivos, de textos literários, indicados pelo Instituto
Braudel, que visam despertar no aluno o prazer, interesse e aBraudel, que visam despertar no aluno o prazer, interesse e a
capacidade de leitura e a reflexão para o exercício da cidadania.capacidade de leitura e a reflexão para o exercício da cidadania.

DenominaçãoDenominação Voluntariado- Como podemos ajudar?Voluntariado- Como podemos ajudar?
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADRIANA PEREIRA DA CRUZ DO NASCIMENTOADRIANA PEREIRA DA CRUZ DO NASCIMENTO

InícioInício 2019-03-01 03:00:002019-03-01 03:00:00
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FimFim 2019-12-20 02:00:002019-12-20 02:00:00
DescriçãoDescrição
Após a palestra sobre voluntariando realizada no auditório do CEUApós a palestra sobre voluntariando realizada no auditório do CEU
Caminho do Mar no ano de 2018, juntamente com os discentesCaminho do Mar no ano de 2018, juntamente com os discentes
optamos por compor campanhas onde pudéssemos colocar emoptamos por compor campanhas onde pudéssemos colocar em
prática o que aprendemos e construímos naquele momento.prática o que aprendemos e construímos naquele momento.
Momento rico em discussões e construção de conhecimento. OMomento rico em discussões e construção de conhecimento. O
Trabalho voluntário está garantido pela Lei Federal doTrabalho voluntário está garantido pela Lei Federal do
Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98 e pela Lei Estadual 10335/99Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98 e pela Lei Estadual 10335/99
de 30/06/1999. Entendemos que para fazer o bem não éde 30/06/1999. Entendemos que para fazer o bem não é
necessário ações grandiosas, mas sim estabelecer no coletivo asnecessário ações grandiosas, mas sim estabelecer no coletivo as
campanhas e ações que podemos contribuir aos poucos e quecampanhas e ações que podemos contribuir aos poucos e que
possam fazer a diferença no cotidiano dos que doam e dos quepossam fazer a diferença no cotidiano dos que doam e dos que
recebem. O que importa então é fazer o bem e estabelecerrecebem. O que importa então é fazer o bem e estabelecer
atitudes éticas que refletiam em resultados positivos para oatitudes éticas que refletiam em resultados positivos para o
individual e o coletivo. Refletir as próprias ações, nos faz pensar oindividual e o coletivo. Refletir as próprias ações, nos faz pensar o
quanto somos produto e produtores de ação numa sociedade tãoquanto somos produto e produtores de ação numa sociedade tão
desigualdesigual

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica 2019Projeto de Coordenação Pedagógica 2019
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CLAUDIA APARECIDA SIOLA FIOROTTICLAUDIA APARECIDA SIOLA FIOROTTI

InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2020-01-31 02:00:002020-01-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo analisar a perda de alunos nosEste projeto tem como objetivo analisar a perda de alunos nos
cursos técnicos da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira e dascursos técnicos da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira e das
Extensões Robert Kennedy e Ceu Caminho do Mar. Este estudoExtensões Robert Kennedy e Ceu Caminho do Mar. Este estudo
tem como finalidade analisar e identificar os cursos que tiveramtem como finalidade analisar e identificar os cursos que tiveram
perda acima de 15% no 1º semestre 2018, bem como utilizarperda acima de 15% no 1º semestre 2018, bem como utilizar
diversas maneiras, ou seja, recursos para que diminua ou eliminediversas maneiras, ou seja, recursos para que diminua ou elimine
esta perda. A metodologia utilizada será a capacitação deesta perda. A metodologia utilizada será a capacitação de
professores em metodologias ativas e a proposta de projetosprofessores em metodologias ativas e a proposta de projetos
interdisciplinares.interdisciplinares.

DenominaçãoDenominação Projeto Acolhimento dos Novos AlunosProjeto Acolhimento dos Novos Alunos
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CLAUDIA APARECIDA SIOLA FIOROTTICLAUDIA APARECIDA SIOLA FIOROTTI

InícioInício 2019-02-05 02:00:002019-02-05 02:00:00
FimFim 2019-08-09 03:00:002019-08-09 03:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto visa a interação dos novos alunos para a comunidadeO projeto visa a interação dos novos alunos para a comunidade
escolar, desta maneira no início de cada semestre realizaremos oescolar, desta maneira no início de cada semestre realizaremos o
acolhimento e integração dos novos alunos, apresentando aacolhimento e integração dos novos alunos, apresentando a
estrutura do Centro Paula Souza, bem como da unidade escolar,estrutura do Centro Paula Souza, bem como da unidade escolar,
suas diretrizes regras e padrões.suas diretrizes regras e padrões.

DenominaçãoDenominação BIBLIOTECA ATIVA 2019BIBLIOTECA ATIVA 2019
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRAAGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA

InícioInício 2019-09-01 00:00:002019-09-01 00:00:00
FimFim 2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:00
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DescriçãoDescrição
Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,
possibilitando ao aluno ser agente da construção de seupossibilitando ao aluno ser agente da construção de seu
conhecimento por meio da leitura. Ser responsável pelaconhecimento por meio da leitura. Ser responsável pela
organização geral do ambiente Biblioteca e pelo suporte aosorganização geral do ambiente Biblioteca e pelo suporte aos
alunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a culturaalunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a cultura
para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.
Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,
revistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência derevistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência de
usuários e auxiliar na redução da evasão.usuários e auxiliar na redução da evasão.

DenominaçãoDenominação Campeonato de Robótica VirtualCampeonato de Robótica Virtual
(ROBOCODE)(ROBOCODE)

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ULISSES CLAUDIO PEREIRA ARIASULISSES CLAUDIO PEREIRA ARIAS

InícioInício 2019-02-12 02:00:002019-02-12 02:00:00
FimFim 2019-05-31 03:00:002019-05-31 03:00:00
DescriçãoDescrição
O campeonato de robótica virtual tem como objetivo de fomentarO campeonato de robótica virtual tem como objetivo de fomentar
o interesse na área da robótica e inteligência artificial, parao interesse na área da robótica e inteligência artificial, para
atender as novas demandas do mercado, desenvolvendoatender as novas demandas do mercado, desenvolvendo
raciocínio lógico, na elaboração e criação de robôs virtuais para oraciocínio lógico, na elaboração e criação de robôs virtuais para o
campeonato em arena de combate.campeonato em arena de combate.

DenominaçãoDenominação CÍRCULO DE LEITURACÍRCULO DE LEITURA
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

EDNA CRISTINA DE OLIVEIRA ELIASEDNA CRISTINA DE OLIVEIRA ELIAS

InícioInício 2019-06-06 03:00:002019-06-06 03:00:00
FimFim 2019-12-31 02:00:002019-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa construir nos alunos da 1ª série do EnsinoEste projeto visa construir nos alunos da 1ª série do Ensino
Técnico Integrado e ao Ensino Médio da Etec Juscelino KubitschekTécnico Integrado e ao Ensino Médio da Etec Juscelino Kubitschek
de Oliveira, competências socioemocionais, bem como despertarde Oliveira, competências socioemocionais, bem como despertar
o protagonismo no aluno. Para tanto, serão organizados círculoso protagonismo no aluno. Para tanto, serão organizados círculos
de leitura coletivos, de textos literários, indicados pelo Institutode leitura coletivos, de textos literários, indicados pelo Instituto
Braudel, que visam despertar no aluno o prazer, interesse e aBraudel, que visam despertar no aluno o prazer, interesse e a
capacidade de leitura e a reflexão para o exercício da cidadania.capacidade de leitura e a reflexão para o exercício da cidadania.

DenominaçãoDenominação A arte egípcia e a divisão de classes sociaisA arte egípcia e a divisão de classes sociais
às margens do Niloàs margens do Nilo

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

CARLOS EDUARDO GONCALVES DE FARIACARLOS EDUARDO GONCALVES DE FARIA

InícioInício 2019-04-15 03:00:002019-04-15 03:00:00
FimFim 2019-06-14 03:00:002019-06-14 03:00:00
DescriçãoDescrição
A criação de um projeto é um momento onde é possível integrarA criação de um projeto é um momento onde é possível integrar
os professores e toda a equipe pedagógica, promovendo a união eos professores e toda a equipe pedagógica, promovendo a união e
o pensar coletivo para auxiliar os alunos na construção do seuo pensar coletivo para auxiliar os alunos na construção do seu
conhecimento. As apresentações, exposições e jogos aparecemconhecimento. As apresentações, exposições e jogos aparecem
como uma boa ferramenta de trabalho, em que se aprendem unscomo uma boa ferramenta de trabalho, em que se aprendem uns
com os outros, as diversas competências são desenvolvidas e oscom os outros, as diversas competências são desenvolvidas e os
alunos aprendem a relacionar, a questionar e a construir. Os jogosalunos aprendem a relacionar, a questionar e a construir. Os jogos
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criados pelos próprios alunos tornam-se constructo coletivo decriados pelos próprios alunos tornam-se constructo coletivo de
possibilidades infinitas de aprendizado, inovação, relacionamentopossibilidades infinitas de aprendizado, inovação, relacionamento
de conceitos, das várias disciplinas, sobretudo sobre história dade conceitos, das várias disciplinas, sobretudo sobre história da
arte. Entretanto, significa ainda, modo de tornar o aprendizadoarte. Entretanto, significa ainda, modo de tornar o aprendizado
mais divertido e interativo. O público-alvo deste projeto serão osmais divertido e interativo. O público-alvo deste projeto serão os
alunos do 1º ano do Ensino Médio e do ETIM. Dessa forma, asalunos do 1º ano do Ensino Médio e do ETIM. Dessa forma, as
atividades foram desenvolvidas em coerência com os conteúdosatividades foram desenvolvidas em coerência com os conteúdos
previstos no Currículo do Estado de São Paulo para essa série.previstos no Currículo do Estado de São Paulo para essa série.

DenominaçãoDenominação Olimpíada de InformáticaOlimpíada de Informática
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

GISLANDE DE FATIMA DOS SANTOSGISLANDE DE FATIMA DOS SANTOS

InícioInício 2019-07-29 03:00:002019-07-29 03:00:00
FimFim 2019-11-29 02:00:002019-11-29 02:00:00
DescriçãoDescrição
Resumo: Atualmente, com as exigências do mercado de trabalho,Resumo: Atualmente, com as exigências do mercado de trabalho,
os profissionais necessitam estar cada vez mais capacitados eos profissionais necessitam estar cada vez mais capacitados e
preparados para os desafios vindouros em suas carreiras.preparados para os desafios vindouros em suas carreiras.

DenominaçãoDenominação Bilbioteca AtivaBilbioteca Ativa
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

REGINA CELIA GONCALVESREGINA CELIA GONCALVES

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,
possibilitando ao aluno ser agente da construção de seupossibilitando ao aluno ser agente da construção de seu
conhecimento por meio da leitura. Ser responsável pelaconhecimento por meio da leitura. Ser responsável pela
organização geral do ambiente  Biblioteca  e pelo suporte aosorganização geral do ambiente  Biblioteca  e pelo suporte aos
alunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a culturaalunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a cultura
para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.
Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,
revistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência derevistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência de
usuários e auxiliar na redução da evasão.usuários e auxiliar na redução da evasão.

DenominaçãoDenominação Escola AbertaEscola Aberta
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

VANDA APARECIDA GALVAOVANDA APARECIDA GALVAO

InícioInício 2019-02-11 02:00:002019-02-11 02:00:00
FimFim 2019-05-18 03:00:002019-05-18 03:00:00
DescriçãoDescrição
O intuito principal do projeto desenvolvido foca nos serviçosO intuito principal do projeto desenvolvido foca nos serviços
relevantes a população do entorno em diversas áreas, trazendorelevantes a população do entorno em diversas áreas, trazendo
para próximo da comunidade escolar órgãos e ações que muitaspara próximo da comunidade escolar órgãos e ações que muitas
vezes se torna distante por fatores diversos mesmo que existavezes se torna distante por fatores diversos mesmo que exista
uma grande necessidade por parte deles. Como complemento euma grande necessidade por parte deles. Como complemento e
olhando pela necessidade escolar, a abertura de nossa unidadeolhando pela necessidade escolar, a abertura de nossa unidade
traz a comunidade para nossas instalações criando vínculos etraz a comunidade para nossas instalações criando vínculos e
possibilitando aos visitantes conhecerem um pouco mais de nossapossibilitando aos visitantes conhecerem um pouco mais de nossa
escola, cursos e ações influenciando assim na divulgaçãoescola, cursos e ações influenciando assim na divulgação
principalmente em épocas de abertura de inscrições para oprincipalmente em épocas de abertura de inscrições para o
processo seletivo.processo seletivo.
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DenominaçãoDenominação CÍRCULO DE LEITURACÍRCULO DE LEITURA
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANGELA VIDAL MODESTIAANGELA VIDAL MODESTIA

InícioInício 2019-09-17 00:00:002019-09-17 00:00:00
FimFim 2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa construir nos alunos da 1ª e 3ª série do EnsinoEste projeto visa construir nos alunos da 1ª e 3ª série do Ensino
Técnico Integrado e ao Ensino Médio da Etec Juscelino KubistchekTécnico Integrado e ao Ensino Médio da Etec Juscelino Kubistchek
de Oliveira, competências sócio emocionais, bem como despertarde Oliveira, competências sócio emocionais, bem como despertar
o protagonismo no aluno. Para tanto, serão organizados círculoso protagonismo no aluno. Para tanto, serão organizados círculos
de leitura coletivos, de textos literários, indicados pelo Institutode leitura coletivos, de textos literários, indicados pelo Instituto
Braudel, que visam despertar no aluno o prazer, interesse e aBraudel, que visam despertar no aluno o prazer, interesse e a
capacidade de leitura e a reflexão para o exercício da cidadania.capacidade de leitura e a reflexão para o exercício da cidadania.

DenominaçãoDenominação Gestão da Feira de TCC - ETEC JuscelinoGestão da Feira de TCC - ETEC Juscelino
Kubitschek de Oliveira 2019Kubitschek de Oliveira 2019

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANGELA VIDAL MODESTIAANGELA VIDAL MODESTIA

InícioInício 2019-02-12 02:00:002019-02-12 02:00:00
FimFim 2019-06-21 03:00:002019-06-21 03:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto de maneira geral visa a interação e participação daO projeto de maneira geral visa a interação e participação da
comunidade escolar na organização de um evento de sumacomunidade escolar na organização de um evento de suma
importância em nossa unidade, evento esse que trata de maneiraimportância em nossa unidade, evento esse que trata de maneira
ampla e projetada as apresentações dos estudos e projetosampla e projetada as apresentações dos estudos e projetos
desenvolvidos pelos alunos ao final do 3°Módulo/Série de cadadesenvolvidos pelos alunos ao final do 3°Módulo/Série de cada
curso (Técnico e ETIM) como item de exigência final paracurso (Técnico e ETIM) como item de exigência final para
obtenção de suas respectivas titulações.obtenção de suas respectivas titulações.

DenominaçãoDenominação Jornal Online- Extensão CEU Caminho do MarJornal Online- Extensão CEU Caminho do Mar
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ADRIANA PEREIRA DA CRUZ DO NASCIMENTOADRIANA PEREIRA DA CRUZ DO NASCIMENTO

InícioInício 2019-02-11 02:00:002019-02-11 02:00:00
FimFim 2019-12-20 02:00:002019-12-20 02:00:00
DescriçãoDescrição
Resumo: Na atualidade uma das maiores preocupações estáResumo: Na atualidade uma das maiores preocupações está
direcionada a qualidade da comunicação principalmente, quandodirecionada a qualidade da comunicação principalmente, quando
veicula da as redes sociais. Estamos sempre trabalhando com osveicula da as redes sociais. Estamos sempre trabalhando com os
alunos a importância do uso da internet para realização dasalunos a importância do uso da internet para realização das
tarefas e da consulta em livros, jornais, revistas e artigostarefas e da consulta em livros, jornais, revistas e artigos
acadêmicos para garantia de conteúdos que sejam verídicos eacadêmicos para garantia de conteúdos que sejam verídicos e
mantendo acesso a informações que ampliam o repertóriomantendo acesso a informações que ampliam o repertório
acadêmico e sociocultural. Percebemos ainda que poucoacadêmico e sociocultural. Percebemos ainda que pouco
publicizamos as atividades desenvolvidas nos cursos ministradospublicizamos as atividades desenvolvidas nos cursos ministrados
na Extensão CEU Caminho do Mar, a proposta é de agir comna Extensão CEU Caminho do Mar, a proposta é de agir com
transparência, apresentando não só aos alunos mais para toda atransparência, apresentando não só aos alunos mais para toda a
comunidade local e outros que se interessarem pelas diversascomunidade local e outros que se interessarem pelas diversas
ações, atividades e desenvolvidas por esta unidade. Sabemos queações, atividades e desenvolvidas por esta unidade. Sabemos que
os assuntos quando postados em redes sociais, logo tomam forçaos assuntos quando postados em redes sociais, logo tomam força
e gera grande fluxo de comunicação permitindo assim que muitase gera grande fluxo de comunicação permitindo assim que muitas
pessoas estejam interligadas. Haverá divulgação dos cursos,pessoas estejam interligadas. Haverá divulgação dos cursos,
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registro das atividades desenvolvidas em um determinadoregistro das atividades desenvolvidas em um determinado
período, assuntos atuais, espaço para o professor e aluno, agendaperíodo, assuntos atuais, espaço para o professor e aluno, agenda
cultural e ações extraclasse e outras novidades.cultural e ações extraclasse e outras novidades.

DenominaçãoDenominação Campanha Solidária- Arrecadação deCampanha Solidária- Arrecadação de
alimentos não perecíveisalimentos não perecíveis

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRAAGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA

InícioInício 2020-08-10 00:00:002020-08-10 00:00:00
FimFim 2020-09-30 00:00:002020-09-30 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto é um trabalho desenvolvido pela escola tendo à frente oO projeto é um trabalho desenvolvido pela escola tendo à frente o
projeto de Orientação Educacional, na possibilidade de despertarprojeto de Orientação Educacional, na possibilidade de despertar
nos alunos, atitudes e reflexões de solidariedade. Com o gesto danos alunos, atitudes e reflexões de solidariedade. Com o gesto da
doação que poderão observar que há pessoas necessitadas dedoação que poderão observar que há pessoas necessitadas de
alimentos e outros itens, que possam passar despercebidos noalimentos e outros itens, que possam passar despercebidos no
cotidiano de quem te todos os dias alimentos em sua mesa. Ocotidiano de quem te todos os dias alimentos em sua mesa. O
projeto inicia-se na escola, com a Orientadora, consultando viaprojeto inicia-se na escola, com a Orientadora, consultando via
telefone, as casas que recebem crianças ou adolescentes natelefone, as casas que recebem crianças ou adolescentes na
região de Diadema, que estão precisando de doação de alimentosregião de Diadema, que estão precisando de doação de alimentos
não perecíveis. A participação será de toda comunidade escolarnão perecíveis. A participação será de toda comunidade escolar
por meios eletrônicos. A intenção será propor aos alunos quepor meios eletrônicos. A intenção será propor aos alunos que
façam a doação de um quilo de alimento não perecível. Seráfaçam a doação de um quilo de alimento não perecível. Será
comunicado a abertura do projeto no 11º Canal de Informes aoscomunicado a abertura do projeto no 11º Canal de Informes aos
representantes de Sala, durante o período de 12 á 26/09/2020 narepresentantes de Sala, durante o período de 12 á 26/09/2020 na
modalidade Pit Stop, devido o período da Pandemia da Covid-19 emodalidade Pit Stop, devido o período da Pandemia da Covid-19 e
isolamento social. Virtudes como o amor, a solidariedade,isolamento social. Virtudes como o amor, a solidariedade,
motivação e tantas outras, são temas para reflexão e discussãomotivação e tantas outras, são temas para reflexão e discussão
nos Canais de Informes realizados semanalmente e no Canal Bemnos Canais de Informes realizados semanalmente e no Canal Bem
Estar (criados na plataforma Teams da Etec JK). A comunicação deEstar (criados na plataforma Teams da Etec JK). A comunicação de
forma geral e principalmente a mídia trabalha com valoresforma geral e principalmente a mídia trabalha com valores
diferentes e diversos, que são importantes para odiferentes e diversos, que são importantes para o
desenvolvimento dos adolescentes e jovens, portanto o projetodesenvolvimento dos adolescentes e jovens, portanto o projeto
vai ao encontro da possibilidade de construir o anseio em incutirvai ao encontro da possibilidade de construir o anseio em incutir
valores socioemocionais, tantas vezes prejudicados no período devalores socioemocionais, tantas vezes prejudicados no período de
isolamento social. O maior foco será trabalhar a solidariedade,isolamento social. O maior foco será trabalhar a solidariedade,
desta forma ajudando neste período significante de Pandemiadesta forma ajudando neste período significante de Pandemia
Covid-19, pessoas que necessitam de ajuda. Coordenação,Covid-19, pessoas que necessitam de ajuda. Coordenação,
gestão, professores e funcionários, também colaboram comgestão, professores e funcionários, também colaboram com
doações incentivando os alunos a participarem. A comunidade édoações incentivando os alunos a participarem. A comunidade é
bastante participativa, direta e indiretamente. No encerramentobastante participativa, direta e indiretamente. No encerramento
do projeto, os alimentos arrecadados serão doados para o Lar dosdo projeto, os alimentos arrecadados serão doados para o Lar dos
meninos São Jose, localizado na rua Luísa Maria Nogueira, 180,meninos São Jose, localizado na rua Luísa Maria Nogueira, 180,
Bairro Campanário- Diadema. Pessoa de contato Catarina telefoneBairro Campanário- Diadema. Pessoa de contato Catarina telefone
4091-4311. O local atende crianças e adolescentes.4091-4311. O local atende crianças e adolescentes.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
Juscelino Kubitschek de Oliveira – 2020Juscelino Kubitschek de Oliveira – 2020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JULIANA DE SOUZA RAMOSJULIANA DE SOUZA RAMOS

InícioInício 2020-07-01 00:00:002020-07-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
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Este projeto pretende tomar como categoria de analise a inserçãoEste projeto pretende tomar como categoria de analise a inserção
no trabalho pedagógico de conhecimento, técnicas, estratégias eno trabalho pedagógico de conhecimento, técnicas, estratégias e
recursos de ensino que promovam a construção de competênciasrecursos de ensino que promovam a construção de competências
socioemocionais, de modo a ajudar a unidade escolar asocioemocionais, de modo a ajudar a unidade escolar a
aperfeiçoar seu trabalho coletivo e seu espírito de equipe, juntoaperfeiçoar seu trabalho coletivo e seu espírito de equipe, junto
as metas apontadas pela instituição CPSCETEC, tais como:as metas apontadas pela instituição CPSCETEC, tais como:
aumentar em 5% o número de alunos aprovados nos cursosaumentar em 5% o número de alunos aprovados nos cursos
técnicos noturnos, com base nos dados do final de 2019. Contudo,técnicos noturnos, com base nos dados do final de 2019. Contudo,
sem esquecer as particularidades dos nossos discentes, em suasem esquecer as particularidades dos nossos discentes, em sua
maioria moradores das cidades de Diadema, São Paulo e Sãomaioria moradores das cidades de Diadema, São Paulo e São
Bernardo do Campo, provenientes de bairros populares e deBernardo do Campo, provenientes de bairros populares e de
diversidade étnica. Visando assim, a partir das relações escolares,diversidade étnica. Visando assim, a partir das relações escolares,
a percepção dos saberes dos mesmos e o desenvolvendo dea percepção dos saberes dos mesmos e o desenvolvendo de
ações emancipatórias.ações emancipatórias.

DenominaçãoDenominação PROJETO DA SEMANA DE MEIO AMBIENTE, APROJETO DA SEMANA DE MEIO AMBIENTE, A
INTERDISCIPLINARIDADE, PEQUENOSINTERDISCIPLINARIDADE, PEQUENOS
TAXONOMISTAS E O CONCURSO DETAXONOMISTAS E O CONCURSO DE
FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JUAREZ JOSE DA SILVAJUAREZ JOSE DA SILVA

InícioInício 2019-02-18 03:00:002019-02-18 03:00:00
FimFim 2019-06-28 03:00:002019-06-28 03:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo apresentar aos alunos da unidadeEste projeto tem como objetivo apresentar aos alunos da unidade
escolar a importância do meio ambiente e como ele interfere naescolar a importância do meio ambiente e como ele interfere na
sua vida e na comunidade, procurando demonstrr a importânciasua vida e na comunidade, procurando demonstrr a importância
da biodiversidade e dos recursos naturais.da biodiversidade e dos recursos naturais.

DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional
da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira -da Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira -
20202020

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRAAGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA

InícioInício 2020-07-01 00:00:002020-07-01 00:00:00
FimFim 2021-01-31 00:00:002021-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem como objetivo a construção das competênciasEste projeto tem como objetivo a construção das competências
socioemocional dos discentes, promovendo a partir do diagnósticosocioemocional dos discentes, promovendo a partir do diagnóstico
docente, reuniões, orientações e acompanhamento juntos aosdocente, reuniões, orientações e acompanhamento juntos aos
alunos, promover um plano de ação para sanar lacunas dealunos, promover um plano de ação para sanar lacunas de
aprendizagem. Proporcionar aos discentes o reconhecimento dasaprendizagem. Proporcionar aos discentes o reconhecimento das
competências socioemocionais e proposta de projetoscompetências socioemocionais e proposta de projetos
interdisciplinares a partir de metodologias ativas que serãointerdisciplinares a partir de metodologias ativas que serão
oferecidas pelos professores. Inserir nas reuniões os alunos,oferecidas pelos professores. Inserir nas reuniões os alunos,
workshops, oficinas e em palestras atividades relacionadas aworkshops, oficinas e em palestras atividades relacionadas a
Educação Socioemocional. Aumentar em 5% o número de alunosEducação Socioemocional. Aumentar em 5% o número de alunos
aprovados nos cursos técnicos noturnos.aprovados nos cursos técnicos noturnos.

DenominaçãoDenominação BIBLIOTECA ATIVA 2019BIBLIOTECA ATIVA 2019
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

AGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRAAGDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA
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InícioInício 2019-02-01 02:00:002019-02-01 02:00:00
FimFim 2019-12-31 02:00:002019-12-31 02:00:00
DescriçãoDescrição
Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,
possibilitando ao aluno ser agente da construção de seupossibilitando ao aluno ser agente da construção de seu
conhecimento por meio da leitura. Ser responsável pelaconhecimento por meio da leitura. Ser responsável pela
organização geral do ambiente Biblioteca e pelo suporte aosorganização geral do ambiente Biblioteca e pelo suporte aos
alunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a culturaalunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a cultura
para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.
Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,
revistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência derevistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência de
usuários e auxiliar na redução da evasão.usuários e auxiliar na redução da evasão.

DenominaçãoDenominação Projeto de Trabalho – ACOLHIDA / RECEPÇÃOProjeto de Trabalho – ACOLHIDA / RECEPÇÃO
DOS ALUNOS 1º Semestre 2019.DOS ALUNOS 1º Semestre 2019.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ANDERSON TEODORO PIRES DOS SANTOSANDERSON TEODORO PIRES DOS SANTOS

InícioInício 2019-04-05 03:00:002019-04-05 03:00:00
FimFim 2019-02-28 03:00:002019-02-28 03:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto voltado aos alunos ingressantes e veteranos da extensãoProjeto voltado aos alunos ingressantes e veteranos da extensão
Céu Caminho do Mar, dos Cursos Técnicos em Administração,Céu Caminho do Mar, dos Cursos Técnicos em Administração,
Finanças e Orientação Comunitária. Todos os envolvidos noFinanças e Orientação Comunitária. Todos os envolvidos no
processo educacional: Alunos, professores, coordenação etc.processo educacional: Alunos, professores, coordenação etc.

DenominaçãoDenominação Biblioteca AtivaBiblioteca Ativa
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

TATIANE ZANZIN M FAGUNDESTATIANE ZANZIN M FAGUNDES

InícioInício 2020-02-03 00:00:002020-02-03 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,
possibilitando ao aluno ser agente da construção de seupossibilitando ao aluno ser agente da construção de seu
conhecimento por meio da leitura. Ser responsável pelaconhecimento por meio da leitura. Ser responsável pela
organização geral do ambiente  Biblioteca  e pelo suporte aosorganização geral do ambiente  Biblioteca  e pelo suporte aos
alunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a culturaalunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a cultura
para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.
Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,
revistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência derevistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência de
usuários e auxiliar na redução da evasão.usuários e auxiliar na redução da evasão.

DenominaçãoDenominação Círculo de leituraCírculo de leitura
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ROBSON ALEXANDRE DIVINOROBSON ALEXANDRE DIVINO

InícioInício 2020-04-01 00:00:002020-04-01 00:00:00
FimFim 2020-12-31 00:00:002020-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa construir nos alunos das 1ª, 2ª séries do EnsinoEste projeto visa construir nos alunos das 1ª, 2ª séries do Ensino
Médio, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio da Etec e 1ªMédio, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio da Etec e 1ª
série Novotec. Juscelino Kubitschek de Oliveira, competênciassérie Novotec. Juscelino Kubitschek de Oliveira, competências
socioemocionais, bem como despertar o protagonismo no aluno.socioemocionais, bem como despertar o protagonismo no aluno.
Para tanto, serão organizados círculos de leitura coletivos, dePara tanto, serão organizados círculos de leitura coletivos, de
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textos literários, indicados pelo Instituto Braudel, que visamtextos literários, indicados pelo Instituto Braudel, que visam
despertar no aluno o interesse e a capacidade de leitura e adespertar no aluno o interesse e a capacidade de leitura e a
reflexão para o exercício da cidadania. Objetivos: • Contribuirreflexão para o exercício da cidadania. Objetivos: • Contribuir
para o desenvolvimento das habilidades cognitivas de leitura epara o desenvolvimento das habilidades cognitivas de leitura e
escrita; • Desenvolver competências socioemocionais em jovens eescrita; • Desenvolver competências socioemocionais em jovens e
o protagonismo através da leitura, por meio do projeto Círculos deo protagonismo através da leitura, por meio do projeto Círculos de
Leitura.Leitura.

DenominaçãoDenominação BIBLIOTECA ATIVA 2019BIBLIOTECA ATIVA 2019
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

REGINA CELIA GONCALVESREGINA CELIA GONCALVES

InícioInício 2019-09-16 00:00:002019-09-16 00:00:00
FimFim 2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,Tornar a biblioteca como facilitador da aprendizagem,
possibilitando ao aluno ser agente da construção de seupossibilitando ao aluno ser agente da construção de seu
conhecimento por meio da leitura. Ser responsável pelaconhecimento por meio da leitura. Ser responsável pela
organização geral do ambiente Biblioteca e pelo suporte aosorganização geral do ambiente Biblioteca e pelo suporte aos
alunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a culturaalunos, docentes e funcionários. Incentivar a leitura e a cultura
para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.para que o público alvo interaja de forma crítica e ativa.
Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,Proporcionar melhorias na biblioteca: material bibliográfico (livros,
revistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência derevistas e jornais), ações culturais. Aumentar a frequência de
usuários na redução da evasão.usuários na redução da evasão.

DenominaçãoDenominação FANZINEFANZINE
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JEFERSON ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRAJEFERSON ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA

InícioInício 2019-04-12 03:00:002019-04-12 03:00:00
FimFim 2019-12-06 02:00:002019-12-06 02:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto será desenvolvido pelos alunos da primeira série doO projeto será desenvolvido pelos alunos da primeira série do
Ensino Técnico Integrado ao Médio de Administração como formaEnsino Técnico Integrado ao Médio de Administração como forma
de expressão artística e linguística utilizando o modelo dede expressão artística e linguística utilizando o modelo de
“Fanzines”. As publicações serão mensais e os temas serão“Fanzines”. As publicações serão mensais e os temas serão
relacionados aos conteúdos, aos eventos escolares, atualidades,relacionados aos conteúdos, aos eventos escolares, atualidades,
produções artísticas e autorais. Os fanzines são publicações deproduções artísticas e autorais. Os fanzines são publicações de
caráter amador que trazem textos diversos, histórias emcaráter amador que trazem textos diversos, histórias em
quadrinhos, poesias, divulgação de eventos, contos, colagens, etcquadrinhos, poesias, divulgação de eventos, contos, colagens, etc
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