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O Plano Plurianual de Gestão da Etec "FAMI" de Votuporanga trata-se de um
documento com visão de futuro e um instrumento balizador das ações para o período
de 2017 a 2021. Foi elaborado com a participação de toda comunidade interna e
alguns segmentos da comunidade externa, dentre os quais destacamos os membros
do Conselho de Escola, pais de alunos que fazem parte do Conselho de Residência

da Cooperativa - Escola, pais e/ou responsáveis presentes na Reunião de Pais e
Mestres. Aprovado pelo Conselho de Escola, o PPG se tornará num instrumento de
implementação de mudanças que assegurem a continuidade das conquistas que a
Etec "FAMI" obteve ao longo dos seus 46 anos de existência. O PPG será a ferramenta
de novas aspirações , voltadas a aplicabilidade de novas tecnologias para os diversos
setores da economia e tem por finalidade apresentar tanto para a comunidade interna
como externa o trabalho educacional que a escola pretende realizar no período de 5
anos através
dos cursos por ela oferecidos em diversos eixos tecnológicos
(áreas), focando novas tendências pedagógicas, administrativas e tecnológicas em
busca da formação de cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política
e cultural do país, além da melhoria da qualidade de vida e da preservação e
restauração ambiental.

PARTICIPANTES

POLÍTICA INSTITUCIONAL
A compreensão dos múltiplos conhecimentos desenvolvidos ao longo das etapas
educacionais deve propiciar as condições necessárias para uma aprendizagem
motivadora, significativa, capaz de gerar no educando a capacidade de compreender
e intervir na realidade.
1. Política do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio
O Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio deverá proporcionar ao educando a
formação ética, o desenvolvimento intelectual, a capacidade de analisar a realidade,
o pensamento crítico e condições de interagir na sociedade, além da preparação para
o trabalho através das disciplinas técnicas. A recuperação contínua deverá ser
acompanhada pelo professor de cada componente curricular.
2. Política da Educação Profissional
O ensino profissional deverá contextualizar competências, visando a ação
profissional. A associação da teoria e da prática hão de favorecer uma qualificação
técnica voltada para as necessidades do mercado. Os trabalhos finais de TCC deverão
ser a ferramenta principal de estímulo ao empreendedorismo, fortalecendo o
conhecimento adquirido, desenvolvendo aptidões necessárias ao comércio, indústria,
serviços e pesquisas
A Etec " FAMI" de Votuporanga busca através dos cursos oferecidos em suas
unidades I - rural e II - urbana, ambas com características peculiares, oferecer aos
jovens e adultos que queiram se preparar para o mercado de trabalho uma educação
profissional voltada às diversas áreas de atuação, visando atender a demandas
regionais, tendências profissionais e especificidades de grupos empresariais e ou de
trabalhadores do município ou região, tendo como foco a empregabilidade, ascensão
profissional e pessoal de nossos alunos e, para que esses anseios se efetivem e
sejam alcançados, buscamos oferecer um ensino de qualidade onde acima de
tudo permeie o respeito, o companheirismo, o trabalho em equipe, incentivo à
pesquisa, a vontade de crescer e de se atualizar, sempre voltada para uma visão
crítica do mercado de trabalho da atualidade.
VALORES: Os valores que pautam as ações da unidade são atitude ética e
valorização das relações interpessoais, qualificação e competência profissional,
cooperação, transparência, combate à intolerância, educação solidária e respeito ao
meio ambiente.
PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS: Toda equipe é orientada a despertar a curiosidade e
o desejo dos alunos pelos estudos, seja por meio de pesquisas ou do trabalho de

conclusão de curso. Os professores são orientados a oferecer várias oportunidades
de avaliação, com diferentes metodologias, buscando respeitar o tempo de
aprendizagem de cada aluno. Nas reuniões pedagógicas são disponibilizados dados
da realidade socioeconômica dos alunos, além dos dados obtidos com a pesquisa do
SAI. Todas estas ações e informações contribuem para o bom desenvolvimento do
trabalho de toda a equipe escolar, seja no atendimento ao aluno, nas aulas, nos
momentos avaliativos, nos eventos e confraternizações.
-A metodologia de ensino - aprendizagem adotada pela U.E. a ser trabalhada com
os alunos visa contemplar as competências, habilidades e atitudes/comportamentos
previstas nos planos de cursos e nos planos de trabalho docente. Serão escolhidas e
desenvolvidas
pelos
docentes
conforme
a
complexidade
das
bases tecnológicas oferecidas e aplicadas durante o desenvolvimento das diferentes
fases
dos
projetos,
sejam
eles interdisciplinares,
multidisciplinares,
transdisciplinares, sociais, ações comunitárias, produtivos e didáticos, por meio de:
aulas dinâmicas, com utilização de recursos multimídias e áudio visuais, teatro,
dança, aulas de oficinas e laboratórios, práticas de campo dentro e fora da U.E.,
visitas técnicas, Dia de Campo, evento ecológico, workshop, relatórios, palestras,
cursos de qualificação, feiras, Semana Paulo Freire, Semana do Meio Ambiente,
Semanas Técnico-Científicas, Quizz Etec, Feira de Ciência e Tecnologia, estágio
e desenvolvimento do TCC. As aulas práticas serão ministradas conforme
estabelecido no caderno de aulas práticas implantado pela CETEC, acontecendo da
seguinte maneira: O professor prepara sempre dias antes os materiais, implementos
agrícolas ou tecnológicos que irá precisar para o desenvolvimento das aulas, em que
a partir da competência a ser trabalhada instigará os alunos a desenvolverem e
adquirirem habilidades necessárias para o componente curricular que está sendo
trabalhado.
Embora o ambiente escolar seja o horizonte privilegiado de nossas reflexões, entre
os princípios pedagógicos de Jean Jacques Rousseau e os saberes necessários à
prática educativa de Paulo Freire, destacam-se seis princípios comuns entre os dois
autores, que podemos adotar completamente na escola: 1 Respeitar a proporção
entre o conteúdo trabalhado e a idade dos educandos. 2 Despertar a curiosidade e
o desejo do educando pelo objeto de estudo. 3 Incentivar a formação autônoma do
educando. 4 Conhecer os educandos em sua realidade. 5 Educar pela instrução
prática, evitando as inúteis memorizações. 6 Participar conjuntamente na produção
do conhecimento.
-Os componentes curriculares de Sociologia e Filosofia são trabalhados como
componentes da organização curricular do Curso Ensino Técnico Integrado ao Médio
em: Agropecuária, Administração e Informática para Internet, também compreende
conhecimentos produzidos por vários campos de pesquisa nos componentes
curriculares: História, Geografia, Ética e Cidadania, e a metodologia adotada consiste
em produção científica e tecnológica, colocando em debate uma gama variada de
novas questões de natureza ética, cultural e política, colaborando para auxiliar os
jovens estudantes a compreenderem as questões que os afetam, bem como,
analisarem os inúmeros problemas da sociedade em que vivem e suas diversas
formas de relação entre o homem e a natureza.
-O componente curricular de Língua Estrangeira Moderna nos cursos de Ensino
Técnico Integrado ao Médio em: Administração, Agropecuária e Informática para
Internet, o componente curricular de Língua Estrangeira Moderna - Espanhol faz
parte da Organização Curricular.

Especificidades dos Cursos Oferecidos pela Escola:

Unidade I - Rural:
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 2017 - 1ª A e B, 2ª A e
B e 3ª A e B séries - integral
•

1.ª série 2012. Portaria Cetec n.º 111, de 18-10-2011, publicada no DOE de
19-10-2011, seção I, página 70.
• 2.ª e 3.ª séries. Portaria CETEC n.º 21, de 07/01/2009, publicada no DOE de
21/01/09, seção I, página 36.
O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA é o profissional que planeja, executa, acompanha
e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e
atividades, supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas
rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos
agropecuários. Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias
de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta
assistência e consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre a
produção, a comercialização e a biosseguridade do setor. Promove diferentes
formas de organização social, extensão e capacitação rural e o desenvolvimento
da visão de sustentabilidade da produção agropecuária.
MERCADO DE TRABALHO : Empreendimentos rurais; empresas agropecuárias;
empresas agroindustriais: frigoríficos, laticínios, destilarias, usinas de açúcar e álcool,
indústrias de processamento de produtos de origem animal e vegetal; instituições
públicas, privadas de pesquisa, ensino e extensão rural; empresas de prestação de
serviços agropecuários, consultorias e assistência técnica; empresas fornecedoras de
produtos para a agropecuária; empresas de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, pecuários e agroindustriais; empresas produtoras e fornecedoras de
produtos orgânicos; cooperativas e associações de produtores rurais. Ao concluir o
curso, o TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA deverá ter construído as seguintes
competências gerais:
--apresentar competências pessoais para:
a) trabalhar em equipe; b) administrar conflitos; c) demonstrar poder de decisão; d)
adaptar-se às situações;e) observar e analisar procedimentos e situações; f) manterse informado e atualizado; g) comprometer-se com seu local e tipo de trabalho; h)
comprometer-se com a qualidade ambiental; i) comprometer-se com a qualidade da
vida humana e animal; j) comprometer-se com a qualidade e segurança do trabalho;
k) valorizar a inovação; l) ser autocrítico; m) organizar e organizar-se; n) interagir
socialmente e com a comunidade.
¨ ser articulador e mediador de ações de desenvolvimento do meio rural;
¨ promover organização, extensão e capacitação rural;

¨ liderar, orientar, acompanhar e avaliar a ação de pessoas e grupos de trabalho na
atividade rural;
¨ selecionar, aplicar monitorar e orientar o uso de tecnologias de produção
adequadas, em todas as etapas do cultivo e da criação nos projetos agropecuários;
¨ monitorar a utilização das tecnologias de produção agrícola, pecuária e
agroindustrial;
¨ gerenciar empresas, departamentos projetos e empreendimentos agropecuários;
¨ planejar, organizar e monitorar: a) a exploração e manejo do solo de acordo com
a sua capacidade de uso e clima; b) a propagação dos vegetais em ambientes
protegidos (viveiros, casas de vegetação e outros); c) a obtenção e preparo da
produção animal e vegetal (aquisição, preparo, conservação e armazenamento); d)
a condução de campos de produção de sementes e demais produtos pelos sistemas
convencional ou orgânico; e) sistemas orgânicos e sustentáveis de produção animal
e vegetal.
¨ difundir técnicas e tecnologias de produção agropecuária e agroindustrial,
principalmente nas áreas de: a) reprodução, multiplicação e melhoramento genético
animal e vegetal; b) nutrição animal; c) fertilidade e conservação dos solos; d)
legislação e cuidados sanitários, de higiene e profilaxia nas culturas e criações e no
processamento agroindustrial.
¨ aplicar princípios, técnicas, requisitos legais e procedimentos gerenciais específicos,
sempre que desenvolver atividades envolvendo os recursos naturais (água, ar e
solo);
¨ confrontar opiniões e atuar de forma comprometida com a sustentabilidade,
respeitando, promovendo e preservando a qualidade de vida, a preservação
ambiental e o respeito pela vida com qualidade;
¨ comprometer-se com a saúde humana e animal e a qualidade da produção na
seleção e utilização de métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e
plantas daninhas;
¨ avaliar os aspectos e o impacto do uso e dos resíduos de defensivos agrícolas e
medicamentos veterinários e minimizar o uso e seus efeitos possíveis;
¨ identificar e aplicar técnicas mercadológicas para divulgação, aquisição, distribuição
e comercialização de produtos;
¨ avaliar riscos no trabalho rural e atuar na sua prevenção e minimização;
¨ otimizar o uso e fazer a manutenção de instalações rurais e máquinas agrícolas e
avaliar o rendimento e a qualidade de máquinas e equipamentos e também dos
insumos e da produção;

¨ interpretar, utilizar e auxiliar na elaboração de documentação e projetos
topográficos, de irrigação, de instalações rurais e de impactos ambientais (RIMA,
EIA).

Técnico em Meio Ambiente - 1º módulo - 1º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC n.º 78 de 18/10/2010, publicada no DOE de 19/10/2010,
seção I, página 37.

O TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE é o profissional que coleta, armazena e interpreta
informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos,
relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução
de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação
ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e
reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e
operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização,
minimização e remediação dos seus efeitos. MERCADO DE TRABALHO: Instituições
públicas (municipal, estadual e federal – secretarias de meio ambiente; unidades de
conservação ambiental); Terceiro Setor (ONG’s); empresas de prestação de serviços
na área ambiental (análise da qualidade da água, ar e solo); empresas que possuem
ou implementam o Sistema de Gestão Ambiental; estações de tratamento de água e
resíduos. Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE deverá
ter construído as seguintes competências gerais que seguem.
· Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os elementos
que compõem e suas respectivas funções.
· Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos processos naturais de
conservação, utilizando os métodos e sistemas de unidades de medida e ordens de
grandeza.
· Identificar os parâmetros de qualidade ambiental dos recursos naturais (solo, água
e ar).
· Classificar os recursos naturais (água e solo) segundo seus usos, correlacionando
as características físicas e químicas com sua produtividade.
· Identificar as fontes e o processo de degradação natural de origem química,
geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos, utilizando métodos
de medição e análise.
· Identificar características básicas de atividades de exploração de recursos naturais
renováveis e não renováveis que intervêm no meio ambiente.
· Identificar e caracterizar situações de risco e aplicar métodos de eliminação ou de
redução de impactos ambientais.

· Identificar processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente e as
características das atividades produtivas geradoras de resíduos sólidos, efluentes
líquidos e emissões atmosféricas.
· Avaliar os efeitos ambientais causados por resíduos sólidos, poluentes atmosféricos
e efluentes líquidos, identificando as consequências sobre a saúde humana e sobre a
economia.
· Utilizar sistemas informatizados de gestão ambiental.
· Interpretar resultados analíticos referentes aos padrões de qualidade do solo, ar,
água e da poluição visual e sonora, propondo medidas mitigadoras.

Técnico em Agronegócios - 1º módulo de 2017 - noite
•

Portaria CETEC n.º 52, de 14/12/2009, publicada no DOE de 24/12/2009,
seção I, página 43.

O TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO é o profissional que aplica técnicas de gestão e de
comercialização que visam ao aumento da eficiência do mercado agrícola e
agroindustrial. Identifica os segmentos das cadeias produtivas do setor agropecuário.
Avalia custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos
produtos e serviços. Idealiza ações de marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a
organização e execução de atividades de gestão do negócio rural, inclusive
empreendimentos da agricultura familiar. Participa de sistemas de gestão ambiental
e de promoção do desenvolvimento tecnológico e social visando à qualidade e à
sustentabilidade do empreendimento. Orienta produtores e trabalhadores rurais na
organização de associações e cooperativas.
MERCADO DE TRABALHO: Empreendimentos rurais; empresas agropecuárias;
empresas comerciais e agroindustriais; empresas de assistência técnica, consultoria,
extensão rural e pesquisa; cooperativas e associações de produtores rurais. Ao
concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO deverá ter construído
as seguintes competências gerais:
· apresentar as seguintes competências pessoais para: o trabalhar em equipe; o
administrar conflitos; o demonstrar poder de decisão; o adaptar-se às situações; o
observar e analisar procedimentos e situações; o manter-se informado e atualizado;
o comprometer-se com seu local e tipo de trabalho; o comprometer-se com a
qualidade ambiental; o comprometer-se com a qualidade da vida humana e animal;
o comprometer-se com a qualidade e segurança do trabalho;
o valorizar a inovação; o ser autocrítico; o organizar e organizar-se; o interagir
socialmente e com a comunidade.
· analisar a viabilidade econômica de projetos agropecuários e agronegócios;

· ter uma visão crítica, investigativa e prepositiva diante dos problemas ambientais,
com vistas a construir ações cidadãs;
· analisar e aplicar técnicas mercadológicas para aquisição, distribuição e
comercialização de produtos;
· analisar e utilizar adequadamente a infraestrutura da propriedade (máquinas,
equipamentos, instalações e outros);
· elaborar projetos agropecuários visando à sustentabilidade do sistema;
· elaborar orçamentos;
· elaborar o Plano de Negócio de empreendimentos agropecuários;
· avaliar riscos no trabalho rural e atuar na sua prevenção e minimização;
· selecionar, classificar e utilizar informações da área por meio eletrônico;
· atuar de acordo com planos, projetos, programas, normas e legislação que regula
a produção agropecuária e a conservação e uso dos recursos naturais;
· projetar e aplicar inovações nos processos de organização, monitoramento e gestão
de empreendimentos rurais;
· monitorar e desenvolver atividades relacionadas ao fomento, difusão
experimentação agropecuária e avaliação de produtos agrícolas e pecuários.

e

Técnico em Agrimensura - 3.º módulo - 1.º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC nº11 de 07/01/2009, publicada no DOE 20/01/2010, seção I,
página 27.

O TÉCNICO EM AGRIMENSURA é o profissional que, utilizando tecnologias espaciais
e de geoprocessamento, coleta, processa, analisa e gerencia dados de campo;
planeja trabalhos em geomática, executa levantamentos topográficos em geral e
georreferenciados de imóveis rurais e urbanos, o cadastramento multifinalitário e
representa graficamente aspectos naturais e artificiais. Avalia terras; realiza cálculos
de volumes de corte e aterro; efetua locação de obras rurais e urbanas, civis,
industriais, de transportes, de drenagem, de saneamento, de mineração e meio
ambiente. Acompanha e fiscaliza projetos; realiza o levantamento “as built”, opera
softwares de automação topográfica, GNSS (Global Navigation Satellite System) e
GIS (Sistema de Informações Geográficas).
MERCADO DE TRABALHO: Órgãos Governamentais (Desenvolvimento Rodoviário
S/A – DERSA; Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN;
Departamento de Estradas de Rodagem – DER; Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DENIT; Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;

Departamentos de Trânsito; Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP;
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa); Empresas de Saneamento Básico (Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; Sociedade de
Abastecimento de Água e Esgoto S/A – SANASA; Sistema Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE; Departamento de Água e Esgoto S/A – DAE; Companhia de
Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo – CODASP, etc.).Prefeituras
Municipais. Empresas de Representação de Vendas de Equipamentos e Softwares;
Empresas de Engenharia, de Logística, de Consultoria e Treinamento, de Construção
Civil, de Telecomunicações, de Aerolevantamento, de Agricultura de Precisão e de
Serviços de Pavimentação.
Empresas de Meio Ambiente e de Ecologia. v Instituições de Pesquisa.
COMPETÊNCIAS GERAIS Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM
AGRIMENSURA deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem.
· Interpretar a legislação e as normas técnicas vigentes.
· Identificar as superfícies e sistemas de referência, as projeções cartográficas e os
sistemas de coordenadas.
· Planejar serviços de aquisição, tratamento, análise e conversão de dados
georreferenciados, selecionando técnicas e ferramentas adequadas e utilizando
softwares específicos.
· Selecionar técnicas e métodos de trabalho em equipe, valorizando e encorajando a
cooperação , a autonomia e a ética.
· Estabelecer relações sobre a viabilidade do projeto.
· Elaborar mapas a partir de dados georreferenciados, utilizando métodos e
equipamentos adequados.
· Utilizar softwares específicos para aquisição, tratamento e análise de dados
geoespaciais e georreferenciados.
· Identificar os tipos, a estrutura de dados e as aplicações de um sistema de
informações geográficas (SIG).
· Realizar levantamentos
adequados.

topográficos

utilizando

métodos

e

equipamentos

· Executar levantamentos utilizando sistemas de posicionamento por satélites, por
meio de equipamentos e métodos adequados.
· Executar o cadastro técnico multifinalitário identificando métodos e equipamentos
para a coleta de dados.

· Realizar o georreferenciamento rural utilizando métodos e equipamentos conforme
normas estabelecidas pelo INCRA.

Unidade II - Urbana
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - 1ª, 2.ª e 3ª séries 1º semestre de 2017-Integral
•

Portaria CETEC n.º 69, de 14-10-2010, publicada no DOE 16-10-2010, seção
I, página 52.

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução
da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais,
recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e
auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica.
Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando
as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação
ambiental.
MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro
setor. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as
seguintes competências gerais que seguem.
· Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por
meio de uma visão sistêmica da organização.
· Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de
equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação,
preço de venda e orçamentos.
· Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo
sua posição e função na estrutura produtiva.
· Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
· Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em
organizações, por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático,
operacional e do plano diretor, este aplicável à gestão organizacional.
· Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços
e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor,
aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior,
às questões tributárias e fiscais.

· Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por
meio das estratégias das empresas.
· Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação
e comunicação.
· Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa,
utilizando terminologia própria.
· Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar
os procedimentos dos ciclos: o de pessoal; o de recursos materiais; o tributários; o
financeiros; o da produção; o da higiene e segurança do trabalho; o da logística
empresarial.

Técnico em Administração – 2º e 3º módulo - 1º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC nº06 de 06/01/2009, publicada no D.O.E de 17/01/2009,
seção I, página 52.

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução
da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais,
Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e
auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica.
Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando
as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação
ambiental.
MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Ao
concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter
construído as seguintes competências gerais: · aplicar conceitos de gestão financeira
e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas específicos, elaborando
planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos;
· atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por
meio de uma visão sistêmica da organização;
· refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo
sua posição e função na estrutura produtiva;
· desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
· desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em
organizações, por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático,
operacional e do plano diretor, este aplicável à gestão organizacional;

· interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços
e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor,
aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior,
às questões tributárias e fiscais;
· criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por
meio das estratégias das empresas;
· gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação
e comunicação;
· comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa,
utilizando terminologia própria;
· utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar
os procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributários;
financeiros; da produção; da higiene e segurança do trabalho; de marketing; da
logística empresarial.

Técnico em Contabilidade - 3º módulo - 1º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC nº 70, de 14-10-2010, publicada no DOE de 16/10/2010,
seção I, página 52.

O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à
contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a documentação
contábil e elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos
relativos à atividade contábil e prepara as conciliações contábeis. Registra as
operações de débito e crédito da empresa, ordenando os movimentos de partidas
simples e dobradas. Prepara a documentação, apura haveres, direitos e obrigações
legais. Constitui e regulariza empresas, examina e classifica documentos fiscais e
parafiscais. Auxilia no atendimento à fiscalização e precede a consultoria empresarial.
Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos, efetua
contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial.
MERCADO DE TRABALHO: Trabalhar em escritórios de contabilidade, em
departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de
serviços, do terceiro setor e em órgãos governamentais. Ao concluir os módulos I, II
e III o TÉCNICO EM CONTABILIDADE deverá ter construído as competências que
seguem:
· Identificar a organização e os processos de uma empresa comercial, industrial ou
prestação de serviços, governamentais e do terceiro setor.
· Aplicar princípios e conceitos, tais como patrimônio, faturamento, lucro bruto e lucro
líquido, custos e despesas, margem de contribuição e outros índices relacionados à
produtividade e lucratividade.

· Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização,
tais como as normas referentes aos direitos do consumidor aos contratos comerciais,
as normas de higiene e segurança à legislação do comércio exterior e as normas
internacionais de Contabilidade às questões tributárias e fiscais.
· Controlar estoques utilizando técnicas e modelos adequados.
· Aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular
valores, utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo.
· Aplicar normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da área, como
as referentes à conduta ética e a direitos autorais, patentes e saúde e segurança do
trabalho.
· Utilizar de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis de incentivo
fiscal à produção na área.
· Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico e
glossário de contabilidade específico.
· Negociar e documentar, nos formatos legais, usuais, contratos típicos da produção,
da distribuição, da comercialização e prestação de serviços terceirizados.
· Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das entidades e relacioná-las
com os processos de gestão.
· Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar
os procedimentos dos ciclos: tributário; financeiro; contábil; do patrimônio; da
produção; dos sistemas de informações.
· Identificar características, possibilidades e limites na área de atuação profissional.
· Utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento
das atividades da área.
Técnico em Informática - 1º módulo (noite) 1º semestre de 2017.
•

Portaria CETEC nº10 de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção
I, página 52.

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de
computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e
das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas,
sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos
resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados.
MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que
demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de
computadores; indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e

empresas de tecnologia da informação; como autônomo em consultoria, treinamento
e desenvolvimento de softwares. Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM
INFORMÁTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais:
· interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para
codificar programas;
· distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento
de softwares; · executar análise e codificar programas de aplicação a partir da
avaliação das necessidades do usuário, propondo soluções;
· construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados;
· verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais,
estabelecendo padrões de comunicação;
· agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações,
relacionando e aplicando soluções adequadas;
· identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos
para novos negócios de forma empreendedora;
· contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo
com normas e convenções específicas;
· utilizar termos técnicos de informática na língua portuguesa e na inglesa.

Técnico em Informática para Internet - 2º módulo (noite) 1ºsemestre de
2017.
•

2.º Módulo. Portaria CETEC n.º 101, de 17-10-2011, publicada no DOE de 1810-2011, seção I página 88.

·

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que
desenvolve e realiza manutenções em websites, portais na Internet e
Intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de projetos para construir
soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos
empregados no comércio e marketing eletrônicos.

MERCADO DE TRABALHO
·Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação
de computadores para Internet.
COMPETÊNCIAS GERAIS
· Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA
INTERNET deverá ter construído as seguintes competências gerais:

·identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de
computadores e seus periféricos;
·instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software;
·identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos
e softwares avaliando seus efeitos;
·analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;
·selecionar programas de aplicação a partir de avaliação das necessidades do
usuário;
·desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos;
·selecionar e utilizar
computacionais;
·aplicar linguagens
de websites;

e

estruturas
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dados

na

resolução

programação
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problemas

desenvolvimento

·identificar arquiteturas de redes;
·identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo
as implicações de sua aplicação no ambiente de Internet;
·identificar os serviços de administração de sistemas operacionais para Internet;
·identificar arquitetura de redes e tipos.

Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio- 1ª, 2ª e
3ª série - 1º semestre de 2017 .
•

Portaria CETEC nº 2, de 07/06/2004, publicada no DOE 27/09/2013, seção I,
página 40.

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve
programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da
lógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem
científica e matemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa
fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza
ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam
no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e
marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros
e com as formas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os
limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento
científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na
Internet e Intranet selecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se

adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos próprios do discurso
científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los, partilhando
saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.
MERCADO DE TRABALHO Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que
demandem da internet para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário,
comerciais e/ou administrativos. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA
PARA INTERNET deverá ter construído as seguintes competências gerais:
· Identificar o funcionamento e
computadores e seus periféricos;

relacionamento entre

os componentes de

· Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software;
· Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e
softwares, avaliando seus efeitos;
· Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;
· Selecionar programas de aplicação, a partir de avaliação das necessidades do
usuário;
· Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos;
· Selecionar e
computacionais;

utilizar

estruturas

de

dados

na

resolução

de

problemas

· Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de websites;
· Identificar arquiteturas de redes;
· Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as
implicações de sua aplicação no ambiente de Internet;
· Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais para Internet;
· Identificar arquitetura de redes e tipos, serviços e funções de servidores;
· Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de
projetos de websites;
· Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos usuários;
· Executar ações de treinamento e de suporte técnico;
· Identificar, criar e atualizar interface gráfica de websites;
· Identificar as oportunidades de negócios, planejar, gerenciar e desenvolver ações
de marketing para internet.

PROJETOS: Os projetos desenvolvidos na Etec estão vinculados a missão, aos
valores e as metas da unidade. As metas foram estabelecidas a partir das nossas
situações problema e nos ajudam a atingir nossos objetivos. São desenvolvidos
projetos interdisciplinares, dentro do curso ou entre os cursos, projetos sociais, que
envolvem ações comunitárias, projetos relacionados a ação docente, aplicando novas
estratégias de ensino e avaliação, projetos de integração e socialização entre
discentes, docentes e comunidade e projetos técnicos, com o desenvolvimento de
novos produtos ou tecnologias, que podem ser encaminhados às feiras de tecnologia,
concursos promovidos por empresas ou elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso. A Coordenação Pedagógica solicita no início do ano os projetos aos
professores, informando as metas, as quais devem estar vinculadas e o modelo de
preenchimento. Os professores encaminham os projetos para avaliação e correção
da Coordenação Pedagógica. Após aprovação os projetos são acompanhados, para
verificar se as atividades estão sendo realizadas, nos prazos estipulados e os
objetivos atingidos.
Quanto aos projetos sociais/ações comunitárias, a escola está sempre presente em
campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Promoção Social, como:
Campanha de Alimentos e Campanha do Agasalho promovido pelo Centro Social de
Solidariedade; Doação de sangue - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga;
Doação de Verduras - Asilos e creches municipais recebemos convites para reunião
do início das campanhas e aderimos, pois devemos incentivar a solidariedade entre
os alunos e também com o propósito de elevar o marketing da escola.

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Avaliação: O Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza, Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013,
no seu Artigo 66 define os objetivos da avaliação: A avaliação no processo de ensino
e aprendizagem tem por objetivos:
I - diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento
dos alunos;
II - orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem;
III - subsidiar a reorganização do trabalho docente;
IV - subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou
reclassificação de alunos.
E no Artigo 67, inclui a frequência como um dos itens a serem observados para
a aprovação do aluno: A verificação do aproveitamento escolar do aluno
compreenderá a avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as
diretrizes estabelecidas pela legislação. Os professores da Etec Frei Arnaldo Maria de
Itaporanga são orientados a aplicar instrumentos diversificados para avaliar o
conhecimento, como avaliações escritas, dissertativas e/ou objetivas, seminários,
trabalhos em grupo, relatórios de aulas práticas, entre outros. Os alunos também
são avaliados com relação as habilidades adquiridas, sendo os critérios: solucionar
problemas, comunicação, selecionar, dimensionar dados e/ou materiais, interpretar
e/ou ler, executar cálculos, especificar materiais, trabalhar em equipe e outros de
acordo com as especificidades de cada componente curricular. Também são avaliados
postura e comportamento dos alunos, sendo os principais critérios: responsabilidade,
participação, atendimento às normas e organização. A avaliação do rendimento em
qualquer componente curricular deve ser sistemática, contínua e cumulativa, por
meio de instrumentos diversificados, elaborados pelo professor e acompanhamento

do Coordenador de Curso. Os instrumentos de avaliação devem priorizar a
observação de aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua
preponderância sobre os quantitativos. As sínteses de avaliação do rendimento do
aluno, parciais e finais, elaboradas pelo professor, serão expressas em menções
correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais:
MB: Excelente. O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período.
B: Bom. O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências do
componente curricular no período.
R: Regular. O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período.
I: Insatisfatório. O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento das
competências do componente curricular no período
As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de
diagnóstico das dificuldades detectadas, indicando ao aluno os meios para
recuperação de sua aprendizagem. As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo
professor depois de concluído cada módulo ou série, expressam o desempenho global
do aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre
promoção ou retenção pelo Conselho de Classe. Os resultados da verificação do
rendimento do aluno serão sistematicamente registrados, analisados com o aluno e
sintetizados pelo professor numa única menção. O calendário escolar preverá os
prazos para comunicação das sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a seus
responsáveis. Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo,
serão oferecidos estudos de recuperação. Para fins de promoção ou retenção, a
frequência terá apuração independente do rendimento. Será exigida a frequência
mínima de 75% do total de horas de efetivo trabalho escolar, considerando o
conjunto dos componentes curriculares.
Recuperação: Os estudos de recuperação constituir-se-ão de atividades, com
recursos e metodologias diferenciados, reorientação da aprendizagem, diagnóstico e
atendimento individualizado. Ela deve ocorrer durante o período letivo de forma
contínua. Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as
sínteses de aproveitamento do período letivo.
-Promoção e Retenção: Será considerado promovido no módulo ou série o aluno
que tenha obtido rendimento suficiente nos componentes curriculares e frequência
mínima de 75%, após decisão do Conselho de Classe. O Conselho de Classe decidirá
a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do aluno, expresso pelas
sínteses finais de avaliação em cada componente curricular. O aluno com rendimento
insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final,
a critério do Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente
em regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo,
devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de estudos. A
retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial
não determina a retenção na série ou módulo regular. O aluno poderá acumular até
três componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial. Será
considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de Classe, quanto

ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I em mais de três componentes
curriculares; ou em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado
apto pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente;
ou nas séries/módulos finais em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de
séries(s) ou módulo(s) anterior (es), cursados em regime de progressão parcial. Será
considerado retido na série ou módulo, quanto a frequência, o aluno com assiduidade
inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. Progressão Parcial - O
aluno em regime de Progressão Parcial (PP) receberá um plano de atividades
elaborado pelo professor que ministrou o componente curricular, no qual são
descritos os tipos de atividades que ele deverá realizar, com o objetivo de oferecer
uma nova oportunidade de aprendizagem. Devem ser aplicados instrumentos,
recursos e metodologias diferentes dos utilizados durante o período letivo e o
processo de recuperação contínua. As Progressões Parciais são atribuídas aos
professores pelos Coordenadores de Curso. Os Planos de Atividade de Progressão
Parcial são entregues na Secretaria Acadêmica pelo professor, com todo o material
de apoio necessário para que o aluno desenvolva as atividades. O aluno retira o Plano
de Atividade na Secretaria Acadêmica, que mantém um controle da retirada. As
atividades são entregues aos professores responsáveis pelos alunos e ao final do
período da PP, o professor retira o Programa Especial de Estudos de Progressão
Parcial (doc 31 – Sistema Etec), preenche, assina e entrega na Secretaria
Acadêmica.
Mediante legislação estadual de estágio supervisionado, a escola conta com
professores orientadores, coordenadores de curso que promovem intercâmbio com
empresas afins e Cooperativa Escola para o levantamento da disponibilidade de
estágio (Banco de estágios), já na disponibilidade de empregos (Banco de Empregos)
e alguns contatos feitos direto das empresas em busca do profissional onde o
coordenador de curso faz contato direto com os alunos e fixa em murais dentro da
U.E.
Em relação ao TCC o atendimento à portaria do Coordenador do Ensino Médio
Técnico nº 354, de 25/02/2015, atualmente oferecido como componente curricular a
partir do 2º módulo das Organizações Curriculares dos Cursos Técnicos
profissionalizantes, contamos com docentes qualificados orientando os alunos tanto
no Planejamento como no Desenvolvimento do TCC, além da colaboração de
professores / coordenadores / funcionários e outros, orientando os alunos em
trabalhos de pesquisa, tanto teórica como prática, na organização do pensamento e
da escrita, na oratória, nos caminhos a serem tomados e nas conclusões finais.
A principal finalidade deste trabalho é fortalecer as diferentes competências
adquiridas durante seu processo de estudo e, desta forma, contribuir para a análise
e a solução criativa de um problema relacionado ao tema do trabalho ou ainda às
possibilidades de trabalho ligadas à profissão escolhida. Promove a
interdisciplinaridade, incentiva a pesquisa e a descoberta de novos saberes na área
de interesse do aluno. É uma avaliação final que contempla a diversidade dos
aspectos da formação técnica.
-A avaliação do TCC envolve a apreciação: do desenvolvimento do TCC; do trabalho
escrito, de acordo com as normas descritas no documento Manual de Elaboração de
Trabalhos acadêmicos: orientações gerais do TCC; da demonstração do produto e/ou
materiais resultantes do trabalho realizado, quando for o caso, sendo que a equipe
escolar optou pela banca de validação mesmo não sendo obrigatória, constando em
ata do Conselho de escola que o TCC deve ser apresentado pelos grupos, com banca
composta pelo professor responsável pelo componente curricular, como seu

presidente, e mais dois professores da escola, podendo ser um o coordenador do
curso. Na apresentação do T.C.C. cada membro da banca examinadora deverá
avaliar a organização sequencial, a profundidade do tema, a correção gramatical, a
correlação do conteúdo, domínio do conteúdo, organização da apresentação,
capacidade de comunicar bem as ideias e a capacidade de argumentação.
-A sistemática de recuperação adotada pela instituição é baseada na recuperação
contínua de acordo com o que estabelece o Regimento Comum das Etecs do
CEETEPS. Os alunos com rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo,
são submetidos a: recuperação com atividades e instrumentos de avaliação bem
diversificados, além da utilização de
recursos didáticos e metodologias
diferenciadas; orientação e acompanhamento do processo ensino- aprendizagem ;
um diagnóstico e atendimento individualizado, registrados em fichas ( de avaliação
no acompanhamento do aluno), com o objetivo de estabelecer as competências e
habilidades referentes às bases tecnológicas deficitárias. O resultado obtido pelo
aluno integrará a síntese de aproveitamento do período letivo.
-Quanto ao aproveitamento escolar do aluno, a escola trabalha a avaliação por
competência, de forma sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos
diversificados, elaborados pelo docente, registrado em ficha do NSA onde a síntese
de avaliação do rendimento do aluno por componente curricular, é expressa em
menções MB, B, R e I, com acompanhamento do coordenador de curso e coordenador
de gestão pedagógica, posteriormente submetida ao Conselho de Classe, para
avaliação parcial ou final, cuja análise resultará na promoção ou retenção do aluno,
levando-se também em consideração a apuração da frequência conforme legislação
em vigor.
-O Projeto Cooperativa - escola têm por objetivo atender o aluno no
desenvolvimento das ações dos projetos produtivos e orientá-lo na gestão da
cooperativa no âmbito financeiro e contábil, comercial e produtivo, bem como
estimulá-lo para o espírito cooperativista. A Cooperativa é a responsável pelo
sistema de residência dos alunos (internos), Auxílio estágio dentro da U.E e a
alimentação é oferecida pela Empresa RBX Alimentação e Serviços, terceirizada pelo
CEETEPS como prestadora deste serviço.
A cooperativa escola conta hoje, com aproximadamente 15 projetos produtivos
cadastrados no site Bem-te-vi, mas com mais projetos pedagógicos que chegamos
até 30 projetos, servindo de laboratório, ambiente didático, para as aulas dos
diferentes componentes curriculares oferecidos nos diversos cursos pela U.E. Nesses
projetos, os professores se deparam com situações peculiares a cada
projeto, aplicando então a metodologia adequada e necessária a cada atividade a ser
realizada, seja ela teórica ou prática e encontra a oportunidade para desenvolver
tecnologias e técnicas inovadoras, levando o aluno a vivenciá-las, objetivando a
melhoria das aulas, do curso, além de facilitar o aprendizado do aluno (aprender
- fazendo).
É nesse processo de ensino-aprendizagem que o aluno desenvolve e incorpora os
princípios cooperativistas, o trabalho em equipe, o respeito às diferenças, normas de
segurança, zelo para com o patrimônio e o meio ambiente que serão refletidos na
vida pessoal, social e profissional de cada um.

Para que o PPP seja desenvolvido a U.E conta com o apoio e o trabalho da
Coordenação de Gestão Pedagógica que visa indicar o caminho para o ensino com
qualidade, por meio de estudos de textos, promoção de capacitações para os
docentes: cursos e palestras, promover ações juntos aos docentes que visem à
permanência dos alunos na escola, buscando sempre estimular os diversos níveis de
informações, conhecimentos, saberes e fazeres.

ATOS LEGAIS:
Atos Legais de Criação
Decreto n.º52.553 de 07/11/1970
Início das atividades: 12/04/1971
A Etec " FAMI" conta com duas Unidades escrituradas:
Unidade I – (rural). Rodovia Péricles Belini – SP 461, Km 121
CEP: 15500-000 - Caixa Postal: 101
Telefone:
(017)
3421- (017) 3423-5272
email e037dir@cps.sp.gov.br
3715
Unidade II – (urbana). Rua Ceará, n.º 4360 - Patrimônio Velho
CEP: 15505-167 - Caixa Postal: 101
Telefone: (017) 3421-3112 (017)
6231
email e037dir@cps.sp.gov.br

3422-

Unidade I - Rural:
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio -2017 - 1.ª; A e B, 2.ª
A e B e 3ª A e B séries - integral
•
•
•

1.ª série 2012. Portaria Cetec nº 111, de 18-10-2011, publicada no DOE de
19-10-2011, seção I, página 70.
2.ª e 3.ª séries. Portaria CETEC n.º 21, de 07/01/2009, publicada no DOE de
21/01/09, seção I, página 36.
O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA é o profissional que planeja, executa,
acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas
diversas etapas e atividades, supervisionando a produção agropecuária.
Administra empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização
de produtos agropecuários. Experimenta, testa, desenvolve e melhora
métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises
laboratoriais. Presta assistência e consultoria técnica, orientando diretamente
produtores sobre a produção, a comercialização e a biosseguridade do setor.
Promove diferentes formas de organização social, extensão e capacitação
rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção
agropecuária.

MERCADO
DE
TRABALHO
:
Empreendimentos
rurais;
empresas
agropecuárias; empresas agroindustriais: frigoríficos, laticínios, destilarias,
usinas de açúcar e álcool, indústrias de processamento de produtos de origem
animal e vegetal; instituições públicas, privadas de pesquisa, ensino e
extensão rural; empresas de prestação de serviços agropecuários,
consultorias e assistência técnica; empresas fornecedoras de produtos para a
agropecuária; empresas de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, pecuários e agroindustriais; empresas produtoras e fornecedoras
de produtos orgânicos; cooperativas e associações de produtores rurais. Ao
concluir o curso, o TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA deverá ter construído as
seguintes competências gerais:
¨ apresentar competências pessoais para: a) trabalhar em equipe; b)
administrar conflitos; c) demonstrar poder de decisão; d) adaptar-se às
situações;
e) observar e analisar procedimentos e situações; f) manter-se informado e
atualizado; g) comprometer-se com seu local e tipo de trabalho; h)
comprometer-se com a qualidade ambiental; i) comprometer-se com a
qualidade da vida humana e animal; j) comprometer-se com a qualidade e
segurança do trabalho; k) valorizar a inovação; l) ser autocrítico; m) organizar
e organizar-se; n) interagir socialmente e com a comunidade.
•
•
•
•

•
•
•

•

•

¨ ser articulador e mediador de ações de desenvolvimento do meio rural;
¨ promover organização, extensão e capacitação rural;
¨ liderar, orientar, acompanhar e avaliar a ação de pessoas e grupos de
trabalho na atividade rural;
¨ selecionar, aplicar monitorar e orientar o uso de tecnologias de produção
adequadas, em todas as etapas do cultivo e da criação nos projetos
agropecuários;
¨ monitorar a utilização das tecnologias de produção agrícola, pecuária e
agroindustrial;
¨ gerenciar empresas, departamentos projetos e empreendimentos
agropecuários;
¨ planejar, organizar e monitorar: a) a exploração e manejo do solo de acordo
com a sua capacidade de uso e clima; b) a propagação dos vegetais em
ambientes protegidos (viveiros, casas de vegetação e outros); c) a obtenção
e preparo da produção animal e vegetal (aquisição, preparo, conservação e
armazenamento); d) a condução de campos de produção de sementes e
demais produtos pelos sistemas convencional ou orgânico; e) sistemas
orgânicos e sustentáveis de produção animal e vegetal.
¨ difundir técnicas e tecnologias de produção agropecuária e agroindustrial,
principalmente nas áreas de: a) reprodução, multiplicação e melhoramento
genético animal e vegetal; b) nutrição animal; c) fertilidade e conservação
dos solos; d) legislação e cuidados sanitários, de higiene e profilaxia nas
culturas e criações e no processamento agroindustrial.
¨ aplicar princípios, técnicas, requisitos legais e procedimentos gerenciais
específicos, sempre que desenvolver atividades envolvendo os recursos
naturais (água, ar e solo);

•

•

•

•
•

¨ confrontar opiniões e atuar de forma comprometida com a sustentabilidade,
respeitando, promovendo e preservando a qualidade de vida, a preservação
ambiental e o respeito pela vida com qualidade;
¨ comprometer-se com a saúde humana e animal e a qualidade da produção
na seleção e utilização de métodos de erradicação e controle de pragas,
doenças e plantas daninhas;
¨ avaliar os aspectos e o impacto do uso e dos resíduos de defensivos
agrícolas e medicamentos veterinários e minimizar o uso e seus efeitos
possíveis;
¨ identificar e aplicar técnicas mercadológicas para divulgação, aquisição,
distribuição e comercialização de produtos;
¨ avaliar riscos no trabalho rural e atuar na sua prevenção e minimização;
¨ otimizar o uso e fazer a manutenção de instalações rurais e máquinas
agrícolas e avaliar o rendimento e a qualidade de máquinas e equipamentos
e também dos insumos e da produção;
¨ interpretar, utilizar e auxiliar na elaboração de documentação e projetos
topográficos, de irrigação, de instalações rurais e de impactos ambientais
(RIMA, EIA).

Técnico em Meio Ambiente - 1º módulo - 1º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC n.º 78 de 18/10/2010, publicada no DOE de 19/10/2010,
seção I, página 37.

O TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE é o profissional que coleta, armazena e interpreta
informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos,
relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução
de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação
ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e
reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e
operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização,
minimização e remediação dos seus efeitos. MERCADO DE TRABALHO: Instituições
públicas (municipal, estadual e federal – secretarias de meio ambiente; unidades de
conservação ambiental); Terceiro Setor (ONG’s); empresas de prestação de serviços
na área ambiental (análise da qualidade da água, ar e solo); empresas que possuem
ou implementam o Sistema de Gestão Ambiental; estações de tratamento de água e
resíduos. Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE deverá
ter construído as seguintes competências gerais que seguem.
· Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os elementos
que compõem e suas respectivas funções.

· Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos processos naturais de
conservação, utilizando os métodos e sistemas de unidades de medida e ordens de
grandeza.
· Identificar os parâmetros de qualidade ambiental dos recursos naturais (solo, água
e ar).
· Classificar os recursos naturais (água e solo) segundo seus usos, correlacionando
as características físicas e químicas com sua produtividade.
· Identificar as fontes e o processo de degradação natural de origem química,
geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos, utilizando métodos
de medição e análise.
· Identificar características básicas de atividades de exploração de recursos naturais
renováveis e não renováveis que intervêm no meio ambiente.
· Identificar e caracterizar situações de risco e aplicar métodos de eliminação ou de
redução de impactos ambientais.
· Identificar processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente e as
características das atividades produtivas geradoras de resíduos sólidos, efluentes
líquidos e emissões atmosféricas.
· Avaliar os efeitos ambientais causados por resíduos sólidos, poluentes atmosféricos
e efluentes líquidos, identificando as consequências sobre a saúde humana e sobre a
economia.
· Utilizar sistemas informatizados de gestão ambiental.
· Interpretar resultados analíticos referentes aos padrões de qualidade do solo, ar,
água e da poluição visual e sonora, propondo medidas mitigadoras.

Técnico em Agronegócios - 1º módulo de 2017 - noite
•

Portaria CETEC n.º 52, de 14/12/2009, publicada no DOE de 24/12/2009,
seção I, página 43.

O TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO é o profissional que aplica técnicas de gestão e de
comercialização que visam ao aumento da eficiência do mercado agrícola e
agroindustrial. Identifica os segmentos das cadeias produtivas do setor agropecuário.
Avalia custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos
produtos e serviços. Idealiza ações de marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a
organização e execução de atividades de gestão do negócio rural, inclusive
empreendimentos da agricultura familiar. Participa de sistemas de gestão ambiental
e de promoção do desenvolvimento tecnológico e social visando à qualidade e à
sustentabilidade do empreendimento. Orienta produtores e trabalhadores rurais na
organização de associações e cooperativas.

MERCADO DE TRABALHO: Empreendimentos rurais; empresas agropecuárias;
empresas comerciais e agroindustriais; empresas de assistência técnica, consultoria,
extensão rural e pesquisa; cooperativas e associações de produtores rurais. Ao
concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO deverá ter construído
as seguintes competências gerais:
· apresentar as seguintes competências pessoais para: o trabalhar em equipe; o
administrar conflitos; o demonstrar poder de decisão; o adaptar-se às situações; o
observar e analisar procedimentos e situações; o manter-se informado e atualizado;
o comprometer-se com seu local e tipo de trabalho; o comprometer-se com a
qualidade ambiental; o comprometer-se com a qualidade da vida humana e animal;
o comprometer-se com a qualidade e segurança do trabalho;
o valorizar a inovação; o ser autocrítico; o organizar e organizar-se; o interagir
socialmente e com a comunidade.
· analisar a viabilidade econômica de projetos agropecuários e agronegócios;
· ter uma visão crítica, investigativa e prepositiva diante dos problemas ambientais,
com vistas a construir ações cidadãs;
· analisar e aplicar técnicas mercadológicas para aquisição, distribuição e
comercialização de produtos;
· analisar e utilizar adequadamente a infraestrutura da propriedade (máquinas,
equipamentos, instalações e outros);
· elaborar projetos agropecuários visando à sustentabilidade do sistema;
· elaborar orçamentos;
· elaborar o Plano de Negócio de empreendimentos agropecuários;
· avaliar riscos no trabalho rural e atuar na sua prevenção e minimização;
· selecionar, classificar e utilizar informações da área por meio eletrônico;
· atuar de acordo com planos, projetos, programas, normas e legislação que regula
a produção agropecuária e a conservação e uso dos recursos naturais;
· projetar e aplicar inovações nos processos de organização, monitoramento e gestão
de empreendimentos rurais;
· monitorar e desenvolver atividades relacionadas ao fomento, difusão
experimentação agropecuária e avaliação de produtos agrícolas e pecuários.

Técnico em Agrimensura - 3.º módulo - 1.º semestre de 2017 - noite

e

•

Portaria CETEC nº11 de 07/01/2009, publicada no DOE 20/01/2010, seção I,
página 27.

O TÉCNICO EM AGRIMENSURA é o profissional que, utilizando tecnologias espaciais
e de geoprocessamento, coleta, processa, analisa e gerencia dados de campo;
planeja trabalhos em geomática, executa levantamentos topográficos em geral e
georreferenciados de imóveis rurais e urbanos, o cadastramento multifinalitário e
representa graficamente aspectos naturais e artificiais. Avalia terras; realiza cálculos
de volumes de corte e aterro; efetua locação de obras rurais e urbanas, civis,
industriais, de transportes, de drenagem, de saneamento, de mineração e meio
ambiente. Acompanha e fiscaliza projetos; realiza o levantamento “as built”, opera
softwares de automação topográfica, GNSS (Global Navigation Satellite System) e
GIS (Sistema de Informações Geográficas).
MERCADO DE TRABALHO: Órgãos Governamentais (Desenvolvimento Rodoviário
S/A – DERSA; Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN;
Departamento de Estradas de Rodagem – DER; Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DENIT; Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;
Departamentos de Trânsito; Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP;
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa); Empresas de Saneamento Básico (Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; Sociedade de
Abastecimento de Água e Esgoto S/A – SANASA; Sistema Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE; Departamento de Água e Esgoto S/A – DAE; Companhia de
Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo – CODASP, etc.).Prefeituras
Municipais. Empresas de Representação de Vendas de Equipamentos e Softwares;
Empresas de Engenharia, de Logística, de Consultoria e Treinamento, de Construção
Civil, de Telecomunicações, de Aerolevantamento, de Agricultura de Precisão e de
Serviços de Pavimentação.
Empresas de Meio Ambiente e de Ecologia. v Instituições de Pesquisa.
COMPETÊNCIAS GERAIS Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM
AGRIMENSURA deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem.
· Interpretar a legislação e as normas técnicas vigentes.
· Identificar as superfícies e sistemas de referência, as projeções cartográficas e os
sistemas de coordenadas.
· Planejar serviços de aquisição, tratamento, análise e conversão de dados
georreferenciados, selecionando técnicas e ferramentas adequadas e utilizando
softwares específicos.
· Selecionar técnicas e métodos de trabalho em equipe, valorizando e encorajando a
cooperação , a autonomia e a ética.
· Estabelecer relações sobre a viabilidade do projeto.

· Elaborar mapas a partir de dados georreferenciados, utilizando métodos e
equipamentos adequados.
· Utilizar softwares específicos para aquisição, tratamento e análise de dados
geoespaciais e georreferenciados.
· Identificar os tipos, a estrutura de dados e as aplicações de um sistema de
informações geográficas (SIG).
· Realizar levantamentos
adequados.

topográficos

utilizando

métodos

e

equipamentos

· Executar levantamentos utilizando sistemas de posicionamento por satélites, por
meio de equipamentos e métodos adequados.
· Executar o cadastro técnico multifinalitário identificando métodos e equipamentos
para a coleta de dados.
· Realizar o georreferenciamento rural utilizando métodos e equipamentos conforme
normas estabelecidas pelo INCRA.

Unidade II -Urbana
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - 1ª, 2.ª e 3ª séries 1º semestre de 2017-Integral
•
•

Portaria CETEC n.º 69, de 14-10-2010, publicada no DOE 16-10-2010, seção
I, página 52.
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na
execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da
produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos.
Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando
ferramentas
da
informática
básica.
Fomenta
ideias
e
práticas
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de
segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação
ambiental.
MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, mistas, privadas e do
terceiro setor. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá
ter construído as seguintes competências gerais que seguem.
· Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando
soluções por meio de uma visão sistêmica da organização.

· Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de
equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de
fabricação, preço de venda e orçamentos.
· Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais,
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva.
· Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável.
· Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em
organizações, por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico,
tático, operacional e do plano diretor, este aplicável à gestão organizacional.
· Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de
serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do
consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao
comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.
· Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade
por meio das estratégias das empresas.
· Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da
informação e comunicação.
· Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e
inglesa, utilizando terminologia própria.
· Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e
avaliar os procedimentos dos ciclos: o de pessoal; o de recursos materiais; o
tributários; o financeiros; o da produção; o da higiene e segurança do
trabalho; o da logística empresarial.

Técnico em Administração – 2º e 3º módulo - 1º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC nº06 de 06/01/2009, publicada no D.O.E de 17/01/2009,
seção I, página 52.

Técnico em Contabilidade - 3º módulo - 1º semestre de 2017 - noite
•

Portaria CETEC nº 70, de 14-10-2010, publicada no DOE de 16/10/2010,
seção I, página 52.

O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à
contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a documentação
contábil e elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos

relativos à atividade contábil e prepara as conciliações contábeis. Registra as
operações de débito e crédito da empresa, ordenando os movimentos de partidas
simples e dobradas. Prepara a documentação, apura haveres, direitos e obrigações
legais. Constitui e regulariza empresas, examina e classifica documentos fiscais e
parafiscais. Auxilia no atendimento à fiscalização e precede a consultoria empresarial.
Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos, efetua
contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial.
MERCADO DE TRABALHO: Trabalhar em escritórios de contabilidade, em
departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de
serviços, do terceiro setor e em órgãos governamentais. Ao concluir os módulos I, II
e III o TÉCNICO EM CONTABILIDADE deverá ter construído as competências que
seguem:
· Identificar a organização e os processos de uma empresa comercial, industrial ou
prestação de serviços, governamentais e do terceiro setor.
· Aplicar princípios e conceitos, tais como patrimônio, faturamento, lucro bruto e lucro
líquido, custos e despesas, margem de contribuição e outros índices relacionados à
produtividade e lucratividade.
· Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização,
tais como as normas referentes aos direitos do consumidor aos contratos comerciais,
as normas de higiene e segurança à legislação do comércio exterior e as normas
internacionais de Contabilidade às questões tributárias e fiscais.
· Controlar estoques utilizando técnicas e modelos adequados.
· Aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular
valores, utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo.
· Aplicar normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da área, como
as referentes à conduta ética e a direitos autorais, patentes e saúde e segurança do
trabalho.
· Utilizar de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis de incentivo
fiscal à produção na área.
· Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico e
glossário de contabilidade específico.
· Negociar e documentar, nos formatos legais, usuais, contratos típicos da produção,
da distribuição, da comercialização e prestação de serviços terceirizados.
· Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das entidades e relacioná-las
com os processos de gestão.
· Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar
os procedimentos dos ciclos: tributário; financeiro; contábil; do patrimônio; da
produção; dos sistemas de informações.

· Identificar características, possibilidades e limites na área de atuação profissional.
· Utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento
das atividades da área.
Técnico em Informática - 1º módulo (noite) 1º semestre de 2017.
•

Portaria CETEC nº10 de 06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção
I, página 52.

Técnico em Informática para Internet - 2º módulo (noite) 1ºsemestre de
2017.
•
•

1.º Módulo. Portaria CETEC n.º 101, de 17-10-2011, publicada no DOE de 1810-2011, seção I página 88.
3º Módulo. Portaria CETEC n.º 9 de 06/01/2009, publicada no D.O.E de
17/01/2009, seção I, página 52.

Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio- 1ª, 2ª e
3ª série - 1º semestre de 2017
•

Portaria CETEC nº 2, de 07/06/2004, publicada no DOE 27/09/2013, seção I,
página 40.

HISTÓRICO
A Escola Técnica Estadual " Frei Arnaldo Maria de Itaporanga", criada pelo Decreto
Lei Estadual nº 52.553 de 06/11/1970, através da celebração de convênio entre a
Prefeitura Municipal de Votuporanga e a Secretaria de Estado da Educação com o
nome de "Colégio Técnico Agrícola de Votuporanga", abrigando no início 540 alunos
em regime de internato, para os cursos Técnico em Agropecuária e Monitor Agrícola,
ocupando uma área da prefeitura municipal de 50 alqueires. Em 17/10/1978, no
governo Paulo Egydio Martins a escola recebeu o nome atual " Frei Arnaldo Maria de
Itaporanga" em homenagem ao popular Frei da Ordem Franciscana, falecido
prematuramente em acidente.
No ano de 1992, a secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico, passou a ser o órgão mantenedor da instituição e em 1993 passou para
a coordenação e supervisão do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
- CEETEPS.
A unidade I - Rural, situada na Rodovia Péricles Beline, km 121, conta com 64,13 ha,
teve em 2.006 a sua obra de construção concluída com todas as dependências
necessárias ao seu funcionamento: 01 bloco administrativo, contendo sala de
reunião, banheiros feminino e masculino, cozinha, sala de almoxarife, sala de
direção, sala dos professores, secretaria acadêmica e sala de espera; 01 bloco,

contendo 04 salas de aula, 01 banheiro feminino e 01 masculino, 01 laboratório de
Informática e o1 laboratório de físico/química e biológico; 01 bloco contendo, 01
biblioteca com sala de estudo e 01 auditório; ala de alojamentos para alunos com
31 apartamentos com capacidade para 124 alunos internos, 01 cozinha, 01
refeitório, 01 sala de PPA, 01 cooperativa escola, 01 área de convivência com sala de
TV, 01 quadra poliesportiva e instalações/construções rurais, sendo 01 pocilga, 01
curral, 01 sala de ordenha, 01 oficina, 01 granja, dentre outras. Georeferenciada.
Atualmente oferece os cursos Técnicos em Agricultura (tarde), Técnico em
Agronegócio (noite), Meio Ambiente (noite), Agrimensura (noite) e Ensino Médio
Integrado em Agropecuária (integral - manhã e tarde). A escola recebe alunos da
cidade, município, região e de outros estados, como MG, MT, MS, TO e PR, contando
com 297 alunos matriculados.
A Unidade II - Urbana, localizada na Rua Ceará n.º 4.360, Bairro do Café, conta com
um prédio escolar com 2.300m² de área construída, 4 salas de aula, 4 laboratórios
de informática, 1 laboratório físico/químico/biológico, 1 biblioteca, além da parte
administrativa; oferecendo os Cursos Técnicos em Administração (noite),
Contabilidade( noite), Informática (noite), Informática para Internet (noite), e
Ensino Médio Integrado a Administração (integral), Ensino Médio Integrado a
Informática para Internet (integral) com 400 alunos matriculados.
Para o 1.º semestre de 2017 a Etec "FAMI" contará com 700 alunos. Além da
infraestrutura completa e professores capacitados, a Etec oferece cursos de alta
qualidade, apresenta um número significativo de parcerias/convênios junto a
empresas da região, contando, ainda, com apoio de órgãos de pesquisa (APTA),
universidades, prefeituras, usinas, IBM, Microsoft, COACAVO, CIEE e demais
empresas de diferentes ramos da economia, possibilitando aos nossos alunos, vasto
campo de realização de estágio e de ocupação de trabalho.
Portanto, a Etec de Votuporanga há 45 anos trabalha com afinco para ser um polo
de referência na utilização e difusão de tecnologias, na formação de técnicos
competentes, empreendedores e protagonistas da cidadania efetiva. Alcançamos
hoje, uma taxa média de empregabilidade de 75,8%, índice apresentado na pesquisa
do SAIE (Sistema de Acompanhamento Institucional de Egressos) do CEETEPS.

NÍVEIS E MODALIDADE DE ENSINO
INTEGRADO

Unidade I - rural.
Modalidades de Ensino:
•

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, com 3 anos de duração,
composto pelas 1ª, 2ª e 3ª séries, com 4.240 horas.

Certificação / diploma:

•
•
•

1ª série: sem certificação;
1ª + 2ª séries : Qualificação Técnica de Nível Médio de Agente de Produção
Agropecuária ( com certificação);
1ª + 2ª + 3ª séries: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Agropecuária ( com diploma).

Perfil:
•

O Técnico em Produção Agropecuária é o profissional que planeja, executa,
acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas
diversas etapas e atividades, fiscalizando a produção agropecuária.
Administra empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização
de produtos agropecuários. Experimenta, testa, desenvolve e melhora
métodos e tecnologias de produção convencional e sustentável. Executa
pesquisas e análise laboratoriais. Presta assistência e consultoria técnica,
orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a
biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social,
extensão e capacitação rural e o desenvolvimento da visão de
sustentabilidade da produção agropecuária.

Mercado de Trabalho:
•

propriedades rurais, instituições ligadas a projetos de pesquisa, em
programas de extensão e capacitação rural em empresas de consultoria.

Unidade II - Urbana
•

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio, com 3 anos de duração,
composto pelas 1ª, 2ª e 3.ª séries, com 4.204 horas.
Certificação / diploma:

•
•
•

1ª série: sem certificação;
1ª + 2ª séries : Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente
Administrativo ( com certificação);
1ª + 2ª + 3ª séries: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Administração (com diploma).

Perfil:
O Técnico em Administração é o profissional que empreende, analisa, interpreta e
correlaciona de forma sistêmica os cenários sociais, políticos, econômicos e
sustentáveis, respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos e as
possibilidades de integração das economias contemporâneas. Executa as funções de
apoio administrativo nas várias áreas da organização elaborando documentos,
acompanhando movimentação de pessoas e materiais e utilizando ferramentas da
informática básica, como suporte às operações.

Mercado de Trabalho:
•
•
•
•

Trabalham em instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Poderá trabalhar como autônomo em consultoria e treinamentos
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, com 3 anos de
duração, composto pelas 1ª, 2ª e 3.ª séries, com 4.520 horas.
Certificação/ diploma:
. 1ª série: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA
PARA INTERNET.
1ª + 2ª séries : Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESIGN
WEBSITES.

DE
•

1ª + 2ª + 3ª séries: Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
PARA INTERNET (com diploma).

Perfil:
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve
programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da
lógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem
científica e matemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa
fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza
ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam
no
processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing
eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com as
formas e conteúdo de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites
éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento
científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na
Internet e Intranet selecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se
adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos próprios do discurso
científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los, partilhando
saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.
Mercado de Trabalho:
. Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem da internet
para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou
administrativos.

TÉCNICO
Unidade I - Rural - Modalidades de Ensino:
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Agricultura:
com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e carga horária de
1500 horas. Período de funcionamento: tarde.
Clientela:
•

na maioria jovens de 16 a 21 anos, provenientes de família de baixo poder
aquisitivo e de baixa escolaridade. Procuram pelo curso por ser de curta
duração, rápido preparo para a inserção no mercado de trabalho e pela alta
empregabilidade regional e boa remuneração salarial quando comparado com
nível superior.

Certificação / diploma:
•
•
•

Módulo I - sem certificação Técnica;
Módulos i + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Agente de
Processamento de Produtos Agropecuários ( com certificação );
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Agricultura ( com diploma, porém, mediante comprovação do
término do Ensino Médio).

Perfil:
•

O Técnico em Agricultura é o profissional que irá atuar na área Agropecuária,
prestando assistência e consultoria técnica, orientando diretamente
produtores sobre a produção, sobre a comercialização e sobre a
biosseguridade do setor. Planeja, executa e administra projetos agropecuários
e agroindustriais em suas diversas etapas, verificando a viabilidade
econômica, as condições edafoclimáticas e de infra - estrutura; promove
diferentes formas de organização social e rural; fiscaliza a produção
agropecuária e desenvolve tecnologias, disseminando técnicas de produção
sustentável.

Mercado de trabalho:
•

empresas rurais próprias e/ou de terceiros,
instituições públicas e privadas, área do comércio.

cooperativas

agrícolas,

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Agronegócios: com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e
carga horária de 1500 horas. Período de funcionamento: noite
Clientela: turma mista com alunos entre de 16 a 50 anos, com poder aquisitivo e
classe média e de boa escolaridade. Procuram pelo curso por ser de curta
duração, buscar certificação para competir no mercado de trabalho pois muitos já
atuam na área. A região conta com grande oferta de vagas no setor.

Certificação / diploma:
•
•
•

Módulo I - sem certificação;
Módulo I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Supervisor de Produção
Agropecuária
Módulo I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Produção de Cana - de - Açúcar ( com diploma, porém, mediante
comprovação do término do Ensino Médio).

Perfil:
•

O Técnico Agronegócios é o profissional que planeja e gerencia as atividades
agrícolas e zootécnicas, controla a qualidade e produtividade agropecuária,
atua no mercado de compra e venda de insumos, produtos e equipamentos
agropecuários, efetua a organização e o controle do uso de máquinas e
equipamentos, planeja e orienta os recursos humanos nas atividades
agropecuárias.

Mercado de Trabalho:
•

Empresas rurais produtoras; empresas de máquinas, equipamentos e
implementos agrícolas; empresas de fertilizantes; empresas de agroquímicos
/ agrotóxicos; assistência técnica e cooperativas de produção.

Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Agrimensura: com duração
de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e carga horária de 1500 horas.
Período de funcionamento: noite.
Certificação /diploma:
•
•
•

Módulo I - Qualificação profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar
Campo ( com certificação);
Módulos I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Operador
Instrumentos Topográficos ( com certificação);
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio
Técnico em Agrimensura ( com diploma, porém, mediante comprovação
término do Ensino Médio).

de
de
de
do

Perfil:
•

O Técnico em Agrimensura: É o profissional que, utilizando tecnologias
espaciais e georeferenciamento, coleta, processa, analisa e gerencia dados de
campo, executa levantamentos topográficos em geral e georrefenciados, o
cadastramento multifinalitário e representa graficamente aspectos naturais e
artificiais; avalia terras; realiza cálculos de volumes de corte e aterro; efetua
locação de obras rurais, civis, industriais, de transporte, de drenagem, de
saneamento e meio ambiente; acompanha e fiscaliza projetos; realiza o
levantamento " as built", opera sofware de automação topográfica, GNSS (
Global Navigation Satellite System) e GIS ( Sistema de Informações
Geográficas).

Mercado de Trabalho:
•

Empresas de loteamento, de construção civil e de levantamento topográfico;
repartições públicas municipais, estaduais e federais.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio
Ambiente: com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e carga
horária de 1500 horas. Período de funcionamento: noite.
Certificação /diploma:
•
•
•

Módulo I - ( sem certificação);
Módulos I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Agente de Prática
Ambiental ( com certificação);
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Meio Ambiente ( com diploma, porém, mediante comprovação do
término do Ensino Médio

Perfil:
•

O Técnico em Meio Ambiente é o profissional que identifica as intervenções
ambientais, analisa suas consequências e propõe ações para preservação,
otimização, minimização e/ou remediação de seus efeitos; utiliza para isso as
tecnologias disponíveis associadas às diversas áreas de conhecimento e atua
de forma proativa e ética, contribuindo para o desenvolvimento sustentável,
dentro dos princípios da Legislação Ambiental.

Mercado de Trabalho:
•

instituições públicas e privadas, além do terceiro setor, estação de tratamento
de resíduos e unidades de conservação ambiental.

A Unidade II - Urbana - Modalidades de ensino:
Clientela: mais homogenia, sendo que a maioria é maior de idade,
trabalhadores oriundos da cidade, região e de estados vizinhos e que chegam até a
U.E. de ônibus oferecidos pelas prefeituras das cidades de origem. Muitos dos alunos
já trabalham na área de atuação dos cursos. Nesta Unidade oferecemos Cursos
Profissionalizantes ( abaixo elencados), com carga horária de 1500 horas, divididos
em 3 módulos e com duração de 1 ano e 1/2.
Modalidades de ensino:
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Administração: com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos
e carga horária de 1500 horas. Período de funcionamento: noite.
Certificação / diploma:

•
•
•

Módulo I - sem Certificação Técnica;
Módulos I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente
Administrativo ( com certificação);
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Administração ( com diploma, porém, mediante comprovação do
término do Ensino Médio).

Perfil:
•

O Técnico em administração é o profissional que controla a rotina
administrativa das empresas. Colabora nos planejamentos estratégico, tático
e operacional. Realiza atividades em recursos humanos e intermedeia mão de - obra para colocação e para recolocação profissional. Atua na área de
compras; auxilia no setor contábil e assessora área de vendas. Intercambia
mercadorias e serviços e executa atividades nas áreas fiscal e financeira.

Mercado de Trabalho:
•

áreas da indústria, comércio, prestação de serviços em empresas em geral,
de pequeno e médio portes, entre outras.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Informática: com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e
carga horária de 1500 horas. Período de funcionamento: tarde e noite.
Certificação /diploma:
•
•
•

Módulo I - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Informática( com certificação);
Módulos I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar em
programação de Computadores ( com certificação);
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Informática ( com diploma, porém, mediante comprovação do
término do Ensino Médio).

Perfil:
•

O Técnico em Informática é o profissional que desenvolve e opera sistemas,
aplicações e interfaces gráficas; monta estruturas de banco de dados e
codifica programas ; projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e de
aplicações; seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação,
ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

Mercado de Trabalho:
•

Indústrias em geral, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos municipais,
estaduais e federais.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática
Para Internet: com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e
carga horária de 1500 horas. Período de funcionamento: tarde e noite.
Certificação /diploma:
•
•
•

Módulo I - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática para
Internet( com certificação);
Módulos I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Programador de
Websites ( com certificação);
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Informática Para Internet ( com diploma, porém, mediante
comprovação do término do Ensino Médio).

Perfil:
•

O Técnico em Informática Para Internet é o profissional que desenvolve
programas de computador para Internet, seguindo as especificações e
paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação.
Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções
que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no
comércio e marketing eletrônicos. Desenvolve e realiza a manutenção de
sítios e do terceiro setor que demandem programação de computadores para
internet.

Mercado de Trabalho:
•

Instituições públicas, privadas e do terceiro
programação de computadores para Internet.

setor

que

demandem

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade
: com duração de 1 ano e 1/2 de duração, composto por 3 módulos e carga horária
de 1500 horas. Período de funcionamento: noite.
Certificação /diploma:
•
•
•

Módulo I - Sem certificação Técnica
Módulos I + II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Contabilidade ( com certificação);
Módulos I + II + III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Contabilidade ( com diploma, porém, mediante comprovação do
término do Ensino Médio).

Perfil:
•

O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas
relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a
documentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e

arquiva documentos relativos à atividade contábil/administrativa e controla
as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e
informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial.
Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e
efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e
realiza controle patrimonial.
Mercado de Trabalho:
•

Trabalhar
em
escritórios
de
contabilidade,
em
departamentos
de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços
e em órgãos governamentais.

AGRUPAMENTO DE DISCENTE

RECURSOS HUMANOS
Administrativos
•
•
•
•
•
•
•

Direção;
Coordenador de Gestão Pedagógica e Acadêmica;
Coordenação de Classes Descentralizada.
Núcleo de Gestão Administrativa - Diretor de Serviço Administrativo;
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica - Diretor de Serviço Acadêmico (
Secretaria Acadêmica);
Coordenadores de Curso.
Docentes.

Auxiliares de Docente.
Estagiários.
Outros:
•

Agente de Segurança Interna,

•
•
•
•
•
•
•
•

Agente de Transportes,
Analista Técnico Administrativo (Bibliotecário),
Analista Técnico Educacional (Orientador Educacional),
Assistente Administrativo,
Auxiliar de Serviço Operacional,
Auxiliar Administrativo,
Oficial de Serviço Operacional,
Técnico Administrativo (Almoxarife).

Auxiliar de Docente

Docente

ESTAGIÁRIO

OUTROS

RECURSOS FÍSICOS
A Escola Técnica Estadual “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga ”, quanto a seus recursos
físicos, é composta por duas unidades escolares. A Unidade I que abriga os cursos
de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Agricultura,
Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Agrimensura e o Técnico em
Agronegócio, localiza-se na zona rural de Votuporanga, a 10 quilômetros da cidade,
caracterizando-se uma unidade rural, onde os alunos podem vivenciar na prática
todos os conceitos teóricos de produção agrícola e agropecuária vistos em sala de
aula, enquanto a Unidade II
localiza-se no perímetro urbano da cidade,
abrigando os cursos de E.M.I a Administração e Informática para Internet, Técnicos
em Administração, Informática, Informática para Internet, Contabilidade, Marketing
e Finanças e Recursos Humanos para o segundo semestre de 2014.
Unidade I Localizada na Rodovia Péricles Beline – SP 461, km 121, na zona rural de
Votuporanga, esta unidade caracteriza-se por abrigar os cursos voltados à produção
agrícola, agropecuária. e meio ambiente. Possuindo 26,30 alqueires, seu prédio é

divido em alas, onde estão dispostas a Secretaria Acadêmica, as Salas de Aula,
Biblioteca, laboratório de informática, laboratório de física/química e biologia,
Auditório, quadra poliesportiva , alojamentos para alunos mantidos em regime de
internato, um pátio e área de convivência, cooperativa escola, e algumas instalações
rurais, como: oficina, sala de ordenha, cultivo em ambiente protegido, viveiro de
mudas, curral, barracão avícola, pocilga, além de um amplo refeitório e cozinha.
A ala destinada a Secretária acadêmica possui 317,87m², sendo dividida em:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sala de recepção, com 24,56m²;
Secretaria Acadêmica, com 24,78m²;
Sala dos Professores, com 24,86m²;
Copa, com 16,38m²;
Sala de Reunião, com 24,79m²;
Sala de Direção, com 14,07m²;
Sala de Coordenação, com 16,39m².
Além dos banheiros femininos e masculinos.
A ala destinada as salas de aula possui 413,77m², sendo dividida em:

•
•

Quatro salas de aula, com 41,87m², cada;
Laboratório de informática, com 84,75m², contando com 40 computadores;

Laboratório de Informática da Unidade I - Rural

•

Laboratório físico-químico e biológico, com 57,34m²;

Laboratório físico-químico e biológico da Unidade I - Rural

Além dos banheiros femininos e masculinos.
A biblioteca conta com um espaço de 84,66m², contendo o acervo e sala de
estudos, local destinado aos alunos; possui também 5 computadores com acesso a

internet disponibilizados
estudos on-line.

aos alunos para

complementar seus trabalhos e

Biblioteca da Unidade I - Rural

Bibliotteca da Unidade II - Urbana

O auditório conta com 122,42m², e capacidade para acolher 70 pessoas. Contando
com sistema de “Data Show”, TV LCD de 52 polegadas com ar condicionado, este
auditório é o local onde, todo o semestre, alunos prestigiam diversas palestras,
tornando-o um local imprescindível para a formação acadêmica dos alunos.
A Escola Técnica Estadual “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” conta com 31
apartamentos ((alojamentos) que possuem 25,15m², com capacidade para quatro

alunos cada, totalizando 124 vagas, para os alunos que permanecem na escola em
regime de internato e semi-internato.

Vista Frontal dos Alojamentos
O pátio e área de convivência possuem uma sala de TV, cantina e alguns jogos
como sinuca,
pebolim e ping-pong. Há
um
professor
responsável
pelo
projeto Convivência Escolar que desenvolve, junto aos alunos, uma série de
atividades durante o período noturno (para saber mais à respeito, consulte a área de
projetos). Esta área de convivência possui 218,54m², sendo uma área aberta, com
clima agradável e acolhedor, contribuindo para a maior proximidade entre os alunos
e professores. A sala de TV possui 26,78m² e é equipada com aparelho de TV e DVD.

Área de Convivência
A Cooperativa Escola possui 179,01m² e é responsável pela administração dos
projetos produtivos desenvolvidos na escola e comercialização de alguns dos
produtos oriundos destes. Sua área é dividida entre um almoxarifado com 29,12m²,
sala
da
administração
com
21,72m²,
outro
almoxarifado,
com
50,37m², depósito com 7,14m² e uma sala de mecânica com 50,22m².

Cooperativa Escola

Quadra poliesportiva coberta:

Quadra Poliesportiva Unidade I - Rural
Além destes prédios a ETEC “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” possui, em sua
propriedade, alguns barracões e estufas onde professores desenvolvem alguns
projetos junto aos alunos como:
Oficina: para consertos em geral.

Oficina Unidade I - Rural
Instalações rurais:
Barracão Avícola: neste barracão de 57 m² de área coberta mantêm-se 100 galinhas
poedeiras.
Pocilga: esta possui 312 m², onde são criados porcos para consumo interno.

Pocilga da Unidade I - Rural
Curral: com cerca de 120 m², de área coberta onde é executado o projeto
de bovinocultura de leite.

Curral da Unidade I - Rural
Sala de ordenha: ambiente didático para a realização da ordenha mecânica
Cultivo em Ambiente Protegido: contendo 01 estufa de 125 m², são
cultivadas verduras e legumes para aulas de PPA e venda para a empresa Bandolin,
terceirizada em fornecer a alimentação aos alunos, e também para o trato das
criações, o excedente é vendido pela cooperativa escola.
Viveiro de mudas: contendo 112 m², destinado a produção de mudas diversas como:
mudas de café, maracujá, seringueira, ornamentais, frutíferas em geral e essências
nativas.
Estufa para produção de mudas: com 36 m² , destinada a produção de mudas de
hortaliças em geral e outras.
Casinha da Bomba D'água: com 20 m², contendo a bomba d'água que abastece as
caixas de água para a irrigação das hortaliças ( sistema de irrigação por aspersão).
Além de todas estas benfeitorias, a propriedade também conta com duas casas, onde
residem os caseiros ( funcionários) da escola, que são responsáveis pela manutenção
dos projetos desenvolvidos durantes os finais de semana.
- Assinatura SKY ;
- Academia ao ar livre destinada aos alunos para as práticas de educação física e
período de recreação e lazer.

Unidade II
Localizada na Rua Ceará nº 4360, no bairro Patrimônio Novo, esta unidade
caracteriza-se por abrigar os cursos Técnicos em Administração, Contabilidade,
Marketing, Informática e Agrimensura”. Possuindo 1.290,77m² de área construída
em um terreno de 3077,60m², seu prédio é divido em blocos, onde estão dispostas
a Secretaria Acadêmica e a Administração, as Salas de Aula, Laboratórios de
Informática, Laboratório Físico/ Químico/Biológico, Biblioteca e outras dependências,
tais como: cozinha, cantina, almoxarifados, depósitos e banheiros.

A área destinada a Secretaria Acadêmica e Administração é dividida em: sala da
direção, diretoria de serviço, secretaria acadêmica, recepção e sanitários, totalizando
126,41m².
Há outra área onde se encontram a sala dos professores, cozinha e cantina, com
78,08m², e pátio com cobertura, com 269,67m² e a área de pátio descoberta, com
957,88m², sendo que 620,84m² estão reservados para novas construções.
A Unidade Urbana possui 4 salas de aula com área de 49,71m², 48,60m², 48,90m²
e 48,60m², um laboratório Físico-Químico, com 49,71m², 3 laboratórios de
informática, com 33,25m², 50,33m² e 49,72m² de área, cada. Uma biblioteca, com
49,80m², um arquivo morto da secretaria acadêmica, com 13,70m²,um depósito com
68,65m² e dois blocos de sanitários, com 67,76m².

Melhorias para 2017
Unidade I - Rural
- Estamos aguardando as obras de reforma da Rodovia, projeto já autorizado, para
execução de um dispositivo de acesso, para regulação da entrada da escola Unidade
I - rural;
Unidade II - Urbana:
- Adequação de uma sala de aula e laboratório de informática, onde começou mais
uma turma de Ensino Médio integrado em Informática para Internet;
-Reforma da quadra poliesportiva para a realização das aulas de Educação Física, até
ser construída como já pedido ao Centro Paula Souza.

RECURSOS MATERIAIS
A ETEC Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, conta com diversos equipamentos
distribuídos conforme a necessidade de cada setor das unidades escolares (Unidade
I – Rural e Unidade II – Urbana). Tais equipamentos foram requisitados e estão sendo
utilizados para a melhoria no processo ensino – aprendizagem e no atendimento dos
alunos e da comunidade.

Laboratório de Informática da Unidade I

Laboratório de Química da Unidade I

Temos um software do Auto-Cad original, os demais utilizamos os do Centro Paula
Souza.

Implementos Agrícolas da Unidade I
Nestes implementos necessários para o desenvolvimento dos projetos produtivos
nada novo, alguns em bom estado e outros necessitando de reparos urgente para
que possa ter um bom desenvolvimentos estes projetos.

São eles:
Bomba – Diversas; Bom estado, pois foi passadas por manutenção.
Carreta de tratores: Péssimo estado, necessita de reforma as duas.
Debulhador e colhedor de milho: funcionando, porém já necessitando de reparos.
Grade – Diversas: Em bom estado de conservação.

Botijão para Sêmen: Em bom estado de conservação.
Tratores: Em bom estado de conservação, pois estão sendo passado por manutenção
sempre que necessário.
Tanque Refrigerador de Leite: Em bom estado de conservação.
Pulverizador – Diversos: Necessita de manutenção ( as mangueiras, bicos) com
vários vazamentos.

Bovinos e Suínos da Unidade I

Sempre desenvolvemos os projetos, apesar das condições de nossos materiais, até
mesmo buscando parcerias para emprestar algum material.

Nossos Teodolitos defasados para a tecnologia onde de importância primordial para
o desenvolvimento do Curso de Agrimensura.

RECURSOS FINANCEIROS
Recursos Financeiros:
As principais fontes de recursos financeiros em 2016 foram: Centro Paula Souza,
APM, Cooperativa-Escola.

Do Centro Paula Souza - Recurso financeiro vindo do CEETEPS - Representando
42,5 % do total/anual;
APM: Recursos provenientes de contribuição de alunos, Vestibulinho, taxas de
inscrições referentes a concurso público para docentes e processo seletivo para
cadastro de docentes, e cantina. Estes recursos foram destinados a melhorias em
prol dos alunos, tais como: colocação de cortinas e ares condicionados em salas de
aula e laboratórios de informática, aquisição de livros técnicos, assinaturas de jornal
e revistas, Data show para cada sala de aula, reparos de pinturas nos prédios da
unidade, NSA, Escritório de contabilidade, dentre outros. Representando 14,5 % do
total de recurso / anual (receita bruta);
PDDE: recurso de 2016. Foi utilizado na compra de três impressoras para
secretarias, compra de Livros para estudos do Enem, reparos nos prédios pinturas,
instalações elétricas.

Cooperativa-Escola: Os recursos da cooperativa escola foram de contribuições
dos alunos em regime de internato, vendas de produtos oriundos dos projetos
produtivos desenvolvidos na escola - unidade I - rural, tais como: venda de produtos
agropecuários, venda de animais vivos, venda de hortifrutigranjeiros e receitas
diversas. Estes recursos foram destinados a aquisição de materiais e insumos para
os projetos produtivos de responsabilidade da cooperativa escola, consertos de
máquinas e equipamentos agrícolas, óleo diesel, graxa, sementes para plantio,
adubos, medicamentos para animais, rações, arame, palanques de eucalipto tratado
para cercas, dentre outros. Para os alunos, visando a melhoria do sistema de
internato e ambiente de recreação aos alunos, assinatura da Sky, locação de mesas
de bilhar e pebolim, colocação de ventiladores nos alojamentos, dentre outros.
Representando 43% do total/anual de recursos (receita bruta).

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço de Limpeza.
Serviços Terceirizados:
Serviço de Limpeza. Empresa: Provac Terceirização de Mão de Obra LTDA. Na
Unidade I e II a assinatura do contrato com vigência de 15 meses.
- Prédio II – Urbano. Contrato no: 104/12
Processo no: 0710/12. – Gestora: Aline Dorta.

- Prédio I - Rural
Contrato no: 187/14
Processo no: 3898/14. – Gestora: Aline Dorta.

Serviço de Vigilância e Segurança.
Empresa Terceirizada: Reak - Até 25/08/2016
Contrato no: 55/15
Processo no: 6070/2014
Empresa Terceirizada: Mérito - A partir de 26/08/2016
Contrato no: 142/2016
Processo no: 5246/16
Empresa Terceirizada: Atento - A partir de 22/11/2016
Contrato no: 195/2016
Processo no: 4119/16. – Gestora: Aline Dorta.

Rural:

Fornecimento de Refeições.
Unidade Rural: Empresa: RBX Alimentação e Serviços – Eireli EPP
Contrato no: 206/15
Processo no: 1089/15. – 15 meses (Unidade Rural)

Unidade Urbana: Empresa Básica (parceria com prefeitura)
Gestor: Aline Dorta.

A Prefeitura Municipal fornece para os alunos do Ensino Médio Integrado em
Administração e Informática para Internet na Unidade Urbana a merenda escolar com
firma terceirizada por ela.
Empresa: Básica

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES

APM
Denomina
APM
ção:
Descrição:
APM:
Foi constituída em 01 de maio de 2015 e reconduzida por mais um ano
em 20/04/16.
A Atual DIRETORIA da APM da ETEc “FAMI” de Votuporanga, vigente,
constituída pelos membros abaixo:

Diretor Nato: Luciano Paulo Silício
Diretor Executivo: Carlos Alberto de Araújo Almeida
Vice Diretor Executivo: Rosangela Dutra Vieira Pechoto
Secretaria: Fabíola Carla da Rocha
Diretor Financeiro: Edson Luiz Cordeiro Antonino
Vice Diretora Financeira: Elaine Cristina Pereira Chaves
Diretor Cultural: João José da Rocha
Diretor de Esportes: Tanili de Souza
Diretor Social: Aline Dorta de Souza
Diretor de Patrimônio: Bruno Eduardo Pires do Nascimento
Conselho Fiscal:
Eliana de Jesus Ferraz - Mãe de aluno
Roberto Shigueo Toyokawa - Pai de aluno
Elimara Corrêa Domeni – Profª/coord. pedagógica
Da Natureza e Finalidade:
Artigo 2º - A APM, instituição auxiliar da escola, ter finalidade colaborar
no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e
na integra Formação – escola - comunidade.
Artigo 3º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, racial ou
religioso e nem finalidades lucrativas.
Artigo 4º - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos
anteriores, a Associação se propõe:
• Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos
educacionais propostos pela escola;
• Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto
Escola;
• Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade,
para auxiliar a escola, no que diz respeito a:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistencial ao escolar carente.
c) a conservação e manutenção do patrimônio, materiais e equipamentos
e das instalações;
d) programação de atividades culturais e lazer que envolvam a
participação conjunta de pais, professores e alunos;
e) a execução de pequenas obras de construção no processo escolar, que
deverão ser acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE.
• Colaborar na programação do uso do processo da escola pela
comunidade, principalmente nos períodos ociosos;
• Favorecer o entrosamento entre pais e professores;
• Prestar serviços à comunidade, oferecendo cursos, de formação inicial e
continuada de trabalhadores, promovendo eventos e outras atividades
mediante retribuição financeira, através de convívios, parcerias, termo de
cooperação ou de iniciativa própria.
CONSELHO DE ESCOLA

Conselho de Escola:
Descrição:
O Conselho de Escola foi constituído em O Conselho de Escola foi
constituído em 28 de maio de 2015 e será reconduzido para o ano de
2016 na reunião do dia 05/05/16 e conforme regimento previsto no
Regimento Comum das escolas Técnicas Estaduais do CEETEPS, ficando
assim:
-Presidente Nato: Luciano Paulo Salício;

-Representante dos Coordenadores: Clenira Mantovani do Prado Lima;
-Representante dos Professores: Giane da Silva Conhalato;
-Representante dos Funcionários Administrativos: José Venâncio de
Oliveira;
-Representante dos Alunos: Alexandre Maikyo de Oliveira;
-Representante de Pai dos Alunos: Edson Luiz Cordeiro Antonino;
-Representante dos empresários: Helcio Fuscaldo;
-Representante dos egressos: Dilene Vrech de Souza;
-Representante do poder público municipal: Eliana Aparecida Macedo
Moreira Breyer;
-Representante das associações assistenciais: Ronaldo Reis Barreto.
Atribuições e principais atividades:
I - deliberar sobre:
a) a proposta pedagógica da escola;
b) as alternativas de solução para os problemas administrativos e
pedagógicos;
c) as prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e
instituições auxiliares
II) propor ao CEETEPS a extinção e a criação de cursos;
III) aprovar o Plano Plurianual de Gestação e o Plano Escolar;
IV) apreciar os relatos anuais da escola, analisando seu desempenho
diante das diretrizes e metas estabelecidas.
A Comunidade extraescolar ficou assim:
-Representante dos Empresários: Helcio Fuscaldo;
-Representante dos alunos: Maitê de Lima Barbosa;
-Representante do poder Público Municipal: Professora Eliana Aparecida
Macedo Breyer;
-Representante das Associações Assistenciais (CATI): Dr. Ricardo
Alexandre Gomes;
-Representante da Associação Comercial: Marlene Orlandi D'avoglio.
COOPERATIVA ESCOLA
Denominação: Cooperativa-Escola
Descrição:
Cooperativa-Escola:
Membros da Chapa Constituinte
Conselho Administrativo:
Diretor presidente: André Luis Alves da Rocha Silva
Diretor Vice-Presidente: Igor Saldanha Diniz de Lima
Diretor Secretário: Hélcio Fuscaldo (professor)
Diretor 1 vogal: Franquiélio Feitosa da Silva
Diretor 2 vogal: Laerte Reis Venâncio de Oliveira
(funcionário)
Conselho Fiscal
João Paulo Coleta Alves (Professor)
José Venâncio de Oliveira (funcionário)
Natan Azevedo Mota de Souza
Conselho fiscal Suplentes
Eliane Moreira da Costa (funcionária)
Tanili de Souza (professora)
Giane da Silva Conhalato (professora)
CIPA DA ETEC

Denominação: CIPA DA ETEC
Descrição:
Cipa de Etec:
Aos sete dias do mês de outubro do ano de
2016 a Comunidade Escolar da Etec "
FAMI" Instalação e posse da CIPA na escola
sob a Presidência da Funcionária Monica
Dos Santos Silva, conforme modelo
disponibilizado pelo CEETEPS.
Ficando constituída assim:
Titular Designado: Marilete De Fátima Silva
Megiane.
Suplente Designado: Jussara Silveira
Cardoso De Leão.
Titular Eleito: Elton Rodrigo Molina Dos
Santos.
Suplente Eleito: Aimar Rodrigo Coutier
Camargo.
CIPAE
Denominação: CIPAE
Descrição:
Aos sete dias do mês de outubro do ano de
2016 a Comunidade Escolar da Etec "
FAMI" Instalação e posse da CIPA na escola
sob a Presidência Eleitoral do Profº Bauer
Maciel, conforme modelo disponibilizado
pelo CEETEPS.
Titular Designado: Juliane D’ Ávila. 2º
Agropecuária B.
Titular Eleito: Ítalo Santana Domingos. 2º
Infonet.
1º Suplente Designado: Larissa Thaiane.
Técnico em Contabilidade.
2º Suplente Designado: Júnior Gabriel. 2º
Infonet.
1º Suplente Eleito: Isabella Calister. 2º
ADM.
2º Suplente Eleito: Pedro Víctor. Técnico
em ADM.

GREMIO ESTUDANTIL

Gremio Estudantil
Descrição:
CHAPA INTERAÇÃO
Diretoria

Presidente – Karen Cardoso Rocha – 3ºInfonet
Vice-Presidente – Welter Simões Cajueiro – 3ºAgro A
1º Secretária - Mariana Beraldo Barbosa – 1ºInfonet
2º Secretário – Josafa Lucas Rodrigues de Jesus – 3ºAgro A
1º Tesoureira – Fernanda Maria Cipriano da Silva – 2º ADM
2º Tesoureiro – Vitor Torres da Silva – 3º Agro. A
Oradora – Kendruiks Rodrigues Do nascimento – 2º ADM
Diretor Social – Luma Moraes Furlan – 2º Infonet
Diretor de Imprensa – Andréia Alves Medeiros – 3º Infonet
Diretor de Esportes – Daniel Nivaldo De França Da Silva – 1 ºADM
Diretor Cultural – Igor Lucindo Dos Santos – 3º Infonet
1º Suplente – Letícia De Oliveira Machado – 3º ADM
2º Suplente – Amanda Souza – 1º ADM
3º Suplente – Anne Caroline Leite – 3º Agro A
4º Suplente – Ítalo Santana Domingos– 3ºInfonet
Propostas
UNIDADE I
1. Intercalasse;
2. Festa Junina;
3. Halloween;
4. Aniversário da escola;
5. Compra de materiais esportivos;
6. Atividades de integração dos primeiros anos com as demais séries;
7. Integração do curso de Agricultura nas atividades realizadas no
colégio;
8. Semana Paulo Freire com atividades que sigam os ensinamentos do
educador;
9. Ação do mês, com propostas dadas pelos alunos, para a melhoria da
escola;
10. Integração de alunos entre Unidade Rural e Unidade Urbana em
eventos como Workshop e Dia de Campo;
11. Campeonato de salas (Unidade Urbana X Unidade Rural);
12. Esclarecimento e transparência nas decisões tomadas pelo grêmio;
13. Estabelecer relação entre grêmio e alunos;
14. Realização de promoções com o intuito de levantar verba para que o
grêmio tenha mais autonomia na realização das atividades;
15. Maior abertura do colégio para visitas da comunidade.
UNIDADE II
1. Campanha do agasalho com premiação;
2. Campanha de arrecadação de brinquedos com premiação;
3. Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul;
4. Semana Paulo Freire com atividades que sigam os ensinamentos do
educador;
5. Festa Junina;
6. Halloween;
7. Aniversário da escola;
8. Interclasse;
9. Biblioteca aberta no almoço;
10. Dia Cultural;
11. Visita à Mostra UNIFEV;
12. Visita ao Festival Literário de Votuporanga – FLIV;
13. Dia dos namorados;
14. Sarau literário e musical;
15. Ação do mês, com propostas dadas pelos alunos, para a melhoria da
escola;

16. Integração de alunos entre Unidade Rural e Unidade Urbana em
eventos como Workshop e Dia de Campo;
17. Campeonato de salas (Unidade Urbana X Unidade Rural);
18. Esclarecimento e transparência nas decisões tomadas pelo grêmio;
19. Estabelecer relação entre grêmio e alunos;
20. Realização de promoções com o intuito de levantar verba para que o
grêmio tenha mais autonomia na realização das atividades;
21. Maior abertura do colégio para visitas da comunidade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Missão: Educar integralmente, proporcionando o desenvolvimento do
saber, do saber fazer, do saber ser e do saber conviver em harmonia
com as diversidades da vida, capacitando o educando para exercer a
cidadania e atuar como agente de transformação social, preparado para
prosseguir seus estudos e enfrentar os desafios do mundo do trabalho.
Visão: O "Ser referência no ensino para o exercício da cidadania,
proporcionando lhe a oportunidade de desenvolver o saber fazer, o saber
ser e o saber conviver em harmonia, preparando para o mundo de
trabalho com competência profissional adequada às necessidades dos
diferentes mercados de trabalho, contribuindo para a melhoria do padrão
de vida do trabalhador e para a elevação da qualidade e produtividade
de processos, produtos e serviços."

Características regionais ( econômicas, sociais, culturais e
geográficas)

Características
geográficas)

regionais

(econômicas,

sociais,

culturais

e

O município de Votuporanga está localizado na região noroeste do Estado
de São Paulo, próximo à cidade de São José do Rio Preto (86 Km) e
distante cerca de 520 km da capital do Estado, São Paulo, fica a 110 km
do limite com o Estado de Minas Gerais e 105 km do limite do Estado de
Mato Grosso do Sul. A Região de Governo de Votuporanga compreende os
municípios
de Votuporanga
(Sede),
Parisi,
Álvares
Florence, Cardoso, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Nhandeara,
Floreal, Magda, Cosmorama e Valentin Gentil.
Votuporanga possui 90.508 habitantes, estima IBGE, dos
quais 97,02% residem na área urbana, revelando uma taxa de
urbanização de 97,02%, próxima à do Estado de São Paulo (93,65%). A
Região de Governo de Votuporanga concentra a população de164.690
habitantes (SEADE 2005).
O município de Votuporanga está localizado na região noroeste do Estado
de São Paulo, próximo à cidade de São José do Rio Preto (86 Km) e
distante cerca de 520 km da capital do Estado, São Paulo, fica a 110 km
do limite com o Estado de Minas Gerais e 105 km do limite do Estado de
Mato Grosso do Sul. A Região de Governo de Votuporanga compreende os
municípios
de Votuporanga
(Sede),
Parisi,
Álvares
Florence, Cardoso, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Nhandeara,
Floreal, Magda, Cosmorama e Valentin Gentil.
Votuporanga possui 89.124 habitantes, estima o SAEDE, dos
quais 97,20% residem na área urbana, revelando uma taxa de
urbanização de 97,20%, próxima à do Estado de São Paulo (93,65%). A
Região de Governo de Votuporanga concentra a população de175. 126
habitantes (SEADE 2016).
Entre Rio Preto até Santa Fé do Sul, Votuporanga é a cidade da
região que mais cresce nas exportações; carne e derivados são os
produtos
mais
comercializados.
A Cidade é a que mais exporta na região.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diogo
Mendes
Vicentini,
as
exportações
são
importantes
e

refletem, principalmente, na geração de empregos em Votuporanga. “As
empresas estão exportando e crescendo. Por isso, necessitam de mais
mão-de-obra, empregando mais”, explica. O secretário explica ainda que
o crescimento das exportações se devem, além do empenho do poder
público na atual administração, pela atuação da Airvo (Associação
Industrial da Região de Votuporanga). A entidade tem promovido rodadas
internacionais de negócios, com o objetivo de abrir as portas para o
mercado internacional e melhorar os índices de qualidade, produtividade
e atendimento da indústria.
Diagnóstico Sócio Econômico
A dinâmica populacional no período 1970 – 2016 revela
significativa redução da população residente na área rural, de 27,44% em
1970 para 4,06% em 2000 e pequena inversão na relação entre gêneros,
pois
a população masculina majoritária
em
1970, 50,53%,
representa 49,22% em 2016.
Entre Rio Preto até Santa Fé do Sul, Votuporanga é a cidade da
região que mais cresce nas exportações; carne e derivados são os
produtos
mais
comercializados.
A Cidade é a que mais exporta na região.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diogo
Mendes
Vicentini,
as
exportações
são
importantes
e
refletem, principalmente, na geração de empregos em Votuporanga. “As
empresas estão exportando e crescendo. Por isso, necessitam de mais
mão-de-obra, empregando mais”, explica. O secretário explica ainda que
o crescimento das exportações se devem, além do empenho do poder
público na atual administração, pela atuação da Airvo (Associação
Industrial da Região de Votuporanga). A entidade tem promovido rodadas
internacionais de negócios, com o objetivo de abrir as portas para o
mercado internacional e melhorar os índices de qualidade, produtividade
e atendimento da indústria.
PIB por setor
PIB (Em mil reais correstes) no ano de 2013: Estado: 1.708.221.389,98,
Município: 2.145.028,64.
PIB per Capita (Em reais correstes) no ano de 2013: Estado: 40.379,00,
Município: 24.681,03.
Participação no PIB do Estado (Em %): Estado: 100,000000, Município:
0,125571.
PIB * (em milhões de R$) 1.344,85.
PIB * da Industria (em milhões de R$)304,87PIB * dos Serviços (em
milhões de R$) 1.014,57.
PIB * da Agropecuária (em milhões de R$)25,41.
Total de Arrecadação de Impostos Municipais (em milhões de R$) -Total
das Despesas Municipais com Investimentos (em milhões de R$)7,2530.

Mercado
Dentre os produtos que mais exportados estão carnes bovinas e
seus derivados em primeiro lugar no ranking. As vendas destes produtos
para outros países, em valores, representam 90% das exportações em
Votuporanga, somando US$ 93,5 milhões. Os outros principais produtos
são
móveis,
reboques,
semi
reboques
e
carrocerias.
Os produtos votuporanguenses vão, em sua grande maioria, para
o continente europeu — que correspondem a 78% entre os compradores.
O país que mais comprou produtos de Votuporanga é a Holanda (Países
Baixos), com US$ 15,4 milhões, seguida da Rússia, com US$
13,9 milhões; e Espanha, com US$ 12 milhões. Ainda figuram na lista de
compradores, Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, entre
outros. Obs. Em 2006, a cidade exportou US$ 102,5 milhões. A Prefeitura
Municipal de Votuporanga, através da Diretoria de Desenvolvimento
Sustentável, recebe diariamente empresas interessadas em estar
mantendo alguma atividade empresarial, mas que para isto necessitam
de apoios diversos. Em uma quantificação superficial tem-se índices de
procura em alguns setores como: confecção cerca de 30 % da procura,
Indústria de móveis / marcenaria também cerca de 30 %, cerca de 20 %
no setor elétrico e os demais 20 % dos que buscam apoio estão
espalhados nos demais setores como alimentício, metalúrgica, dentre
outros.
Segundo dados da prefeitura municipal, nos últimos anos Votuporanga
apresentou um crescimento nos empregos formais na indústria,
distinguindo assim a cidade das demais. Contudo o crescimento de
empregos formais foi observado em níveis bem baixos. Somente na
indústria de transformação e setor de agropecuária observou-se uma
significativa elevação por conta da entrada de novas empresas do setor.
Segundo dados do RAIS-MTB o município de Votuporanga apresenta
aproximadamente 65% dos empregos formais distribuídos entre setor de
serviços e indústria, e com a implantação da incubadora estes números
poderão ser alavancados.
Entre as atividades industriais de maior relevância e absorção de mão-deobra destaca-se o setor de confecções, responsável por 27,7 % dos
empregos formais, sendo este setor muito importante para o município, e
vem apresentando constantes melhoras, principalmente após a
desvalorização do real perante o dólar (1999).
Outro setor em importância é o de material elétrico e comunicações, com
16,6% de absorção da mão-de-obra formal e um outro é o de madeira e
mobiliário, com aproximadamente 13% da mão-de-obra.
São vários os projetos que afetam positivamente as atividades
empresariais, principalmente industriais da cidade, dentre elas,
destacamos: Banco do Povo, em parceria entre os governos estadual e
municipal. Seu modo de funcionamento segue as demais experiências do
estado de São Paulo, garantindo pequenos empréstimos àqueles que não
podem, por falta de garantias, recorrer ao sistema financeiro
convencional. Também nas dependências do Banco do Povo tem-se o

Balcão de Empregos, oferecendo opções de mão-de-obra para as
empresas que solicitam; Parceria com o SEBRAE-SP, possuindo para tanto
uma unidade avançada na cidade
Os Segmentos
/
Atividades
das
Empresas: Serviços/comércio/indústria – 15% Serviços/comércio8% Serviços/indústria
–
2%
Comércio/indústria –
20% Serviços – 15% Comércio–-23% Indústria – 17%
O Tempo de atividade das empresas: Até 1 ano – 3,30%; 01 a 02
anos - 002 a 03 anos – 3,30%; Mais de 03 anos – 93,3%
O Número de Funcionários: Até 19 funcionários (micro) – 62%20 a 99
funcionários (pequena) – 28%100 a 499 funcionários (média) – 8%Acima
de 499 (grande) – 2%Nos últimos anos tem-se verificado uma grande
expansão da produção de cana de açúcar e álcool no Estado de São Paulo
e um crescimento significativo do número de usinas. Esta expansão
decorre das condições favoráveis vividas pelo mercado internacional de
açúcar e, principalmente, pelo aumento da procura de etanol, seja em
função dos carros flex. O etanol brasileiro aparece como uma das
principais alternativas de biocombustíveis limpos neste cenário devido sua
alta qualidade e viabilidade econômica devido à sua alta eficiência no
balanço energético. Este cenário tende a permanecer nos próximos anos
e, conforme os diversos países forem impondo limites a emissão de gases
efeito estufa, a demanda de etanol tende a continuar crescendo e a
produção brasileira de cana-de-açúcar continuará a se expandir dada sua
grande viabilidade econômica para a produção de etanol ( Alceu Salles
Camargo Júnior e Rudinei Toneto Júnior).
Ramos de atividade predominante na região em números
Dentre os produtos que mais exportaram, estão carnes bovinas e seus
derivados em primeiro lugar no ranking. As vendas destes produtos para
outros países, em valores, representam 90% das exportações em
Votuporanga, somando US$ 93,5 milhões. Os outros principais produtos
são
móveis,
reboques,
semi
reboques
e
carrocerias.
Os produtos votuporanguenses vão, em sua grande maioria, para o
continente europeu — que correspondem a 78% entre os compradores. O
país que mais comprou produtos de Votuporanga é a Holanda (Países
Baixos), com US$ 15,4 milhões, seguida da Rússia, com US$
13,9 milhões; e Espanha, com US$ 12 milhões. Ainda figuram na lista de
compradores, Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, entre
outros. Obs.: Em 2006, a cidade exportou US$ 102,5 milhões. A Prefeitura
Municipal de Votuporanga, através da Diretoria de Desenvolvimento
Sustentável, recebe diariamente empresas interessadas em estar
mantendo alguma atividade empresarial, mas que para isto necessitam
de apoios diversos. Quantidade de estabelecimentos por setor.
Em uma quantificação superficial tem-se índices de procura em alguns
setores como: confecção cerca de 30 % da procura, Indústria de móveis
/ marcenaria também cerca de 30 %, cerca de 20 % no setor elétrico e
os demais 20 % dos que buscam apoio estão espalhados nos demais
setores como alimentício, metalúrgica, dentre outros.
Segundo dados da prefeitura municipal, nos últimos anos Votuporanga
apresentou um crescimento nos empregos formais na indústria,
distinguindo assim a cidade das demais. Contudo o crescimento de

empregos formais foi observado em níveis bem baixos. Somente na
indústria de transformação e setor de agropecuária observou-se uma
significativa elevação por conta da entrada de novas empresas do setor.
Segundo dados do RAIS-MTB o município de Votuporanga apresenta
aproximadamente 65% dos empregos formais distribuídos entre setor de
serviços e indústria, e com a implantação da incubadora estes números
poderão ser alavancados.
Quantidade de empregos por ocupação
Setor
Quantidade
Serviços e Administração 9.730
Pública
Indústria
7.028
Comércio
6.940
Construção Civil
1.566
Agropecuária, Extr Vegetal, 383
Caça e Pesca.
Total
25.647

%
37,94
27,40
27,06
6,11
1,49

Tecnologia e Informação: 36 e 0,14%.
Serviços de Escritório: 293 e 0,91%.
Manutenção de equipamentos de informática: 56 e 0,22%.
Agricultura e Pecuária: 378 e 1,04%.
Florestal: 4 e 0,02%.
Obras de Infraestrutura: 676 e 2,64%.
Escriturários: 3.699 e 14,43%.
Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administr...,
2.233 e 8,71%.
Almoxarifes e armazenistas: 297 e 1,16%.
Supervisor Administrativo: 292, e 1,14%.
Escriturários de Serviços Bancários: 183 e 0,86%.
Auxiliares de Contabilidade: 183 e 0,81%.

Apontadores e Conferentes: 179 e 0,70%.
Vendedores Prestadores de Serviços do Comércio: 2.870 e 11,19%.
Operadores do Comércio em Lojas e Mercados: 2.740 e 10,69%.
Instaladores de Produtos e Acessórios: 54 e 0,21%.

Supervisores de Vendas e Prestadores de Serviços: 38 e 0,15%.
Vendedores em Domicílio: 36 e 0,14%.
Gerentes: 868 e 3,38%.
Gerentes Administrativos, Financeiros e de Risco: 240 e 1,33%.
Gerentes de Comercialização, Marketing e Comunicação: 173 e 0,67%.
Gerentes de Produção e operações em empresa Agropecuária: 8 e 0,03%.
Técnico Nível Médio nas Ciências Administrativas: 386 e 1,86%.
Técnico em Contabilidade: 11 e 0,04%.
Trabalhadores na mecanização da Agropecuária: 42 e 0,16%.
Trabalho na Exploração Agropecuária: 288 e 1,12%.
Trabalhadores Agropecuários em geral: 138 e 0,24%.
Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte: 46 e 0,18%.
Trabalhadores de apoio a agricultura: 45 e 0,18%.
Trabalhadores agrícolas na fruticultura: 25 e 0,10.
Trabalhadores na pecuária de médio e pequeno porte: 5 e 0,02%.
Supervisores na área Agropecuária: 4 e 0,02%.
Outros Técnicos de Nível Médio: 111 e 0,43%.
Técnico de controle da produção: 71 e 0,28%.
Técnico de planejamento e controle de produção: 39 e 0,15%.
Dirigentes de Empresas e Organizações: 30 e 0,12%.
Diretores Administrativos e financeiros: 14 e 0,05%.
Diretores de comercialização e marketing: 4 e 0,02%.
Trabalho de Atendimento ao Público: 1.385 e 5,40%.
Caixas e bilheteiros: 644 e 2,51%.
Recepcionista: 566 e 2,21%.
Para novos cursos eu sugiro: Trabalho das Industrias de Madeira e
Imobiliário, que oferece 956 vagas.

Salários por ocupação
Serviços e Administração Pública: valor R$1.891.
Indústria: valor R$1.748.
Comercio: valor R$1.595.
Agropecuária, Extr. Vegetal Caça e Pesca: valor R$1.337.
Construção Civil: valor R$1.300.
Gerentes Administrativos, Financeiros e de Risco: valor R$2.864.
Gerentes de Comercialização, Marketing e Comunicação: valor R$3.083.
Gerentes de Produção e operações em empresa Agropecuária: valor
R$2.739.
Técnicos em Administração: valor R$2.067.
Técnicos em Contabilidade: valor R$1.991.
Auxiliares de Contabilidade: valor R$1.695.
Operadores de equipamentos de entrada de transmissão de dados: valor
R$1.626.
Auxiliares Administrativos: valor R$1.451.
Vendedores e Prestação de serviços do Comércio: valor R$1.475.
Trabalho na Mecanização da Agropecuária: valor R$1.461.
Trabalho de Atendimento ao Público: valor R$1.285.
Trabalho na Exploração Agropecuária: valor R$1.230.
E para a sugestão: Trabalho das Indústrias de Madeira e Mobiliário: valor
R$1.656.

Oportunidades
Localizada em uma região geograficamente estratégica por estar entre o
ponto de encontro dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas
Gerais, sem contar a proximidade do estado de Goiás. O município de
Votuporanga insere-se dentro dessa região em um ponto privilegiado, pois
está exatamente na parte central da mesma, sendo um ponto não muito
distante entre os municípios de São José do Rio Preto (centro regional) e
Santa Fé do Sul (importante município próximo à divisa com o MS). A alta

taxa de urbanização do município abre novos mercados de trabalho para
diversos cursos. A dinâmica na economia exportadora de nossas
empresas também contribui para isso. A expansão da agroindústria da
cana de açúcar gera a possibilidade de colocação no mercado de trabalho
de vários formandos de nossos cursos e propicia a abertura de novos
cursos, Técnicos em Zootecnia e Paisagismo para atender uma nova
demanda de mão de obra.
Contexto Regional X Oferta dos Cursos Técnicos da U.E.
São vários os projetos que afetam positivamente as atividades
empresariais, principalmente industriais da cidade, dentre elas,
destacamos: Banco do Povo, em parceria entre os governos estadual e
municipal. Seu modo de funcionamento segue as demais experiências do
estado de São Paulo, garantindo pequenos empréstimos àqueles que não
podem, por falta de garantias, recorrer ao sistema financeiro
convencional. Também nas dependências do Banco do Povo tem-se o
Balcão de Empregos, oferecendo opções de mão-de-obra para as
empresas que solicitam; Parceria com o SEBRAE-SP, possuindo para tanto
uma unidade avançada na cidade
Os Segmentos
/
Atividades
das
Empresas: Serviços/comércio/indústria – 15% Serviços/comércio8% Serviços/indústria
–
2%
Comércio/indústria –
20% Serviços – 15% Comércio–-23% Indústria – 17%
O Tempo de atividade das empresas: Até 1 ano – 3,30%; 01 a 02
anos - 002 a 03 anos – 3,30%; Mais de 03 anos – 93,3%
O Número de Funcionários: Até 19 funcionários (micro) – 62%20 a 99
funcionários (pequena) – 28%100 a 499 funcionários (média) – 8%Acima
de 499 (grande) – 2%. Nos últimos anos tem-se verificado uma grande
expansão da produção de cana de açúcar e álcool no Estado de São Paulo
e um crescimento significativo do número de usinas. Esta expansão
decorre das condições favoráveis vividas pelo mercado internacional de
açúcar e, principalmente, pelo aumento da procura de etanol, seja em
função dos carros flex. O etanol brasileiro aparece como uma das
principais alternativas de bicombustíveis limpos neste cenário devido sua
alta qualidade e viabilidade econômica devido à sua alta eficiência no
balanço energético. Este cenário tende a permanecer nos próximos anos
e, conforme os diversos países forem impondo limites à emissão de gases
efeito estufa, a demanda de etanol tende a continuar crescendo e a
produção brasileira de cana-de-açúcar continuará a se expandir dada sua
grande viabilidade econômica para a produção de etanol (Alceu Salles
Camargo Júnior e Rudinei Toneto Júnior).
Localizada em uma região geograficamente estratégica por estar entre o
ponto de encontro dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas
Gerais, sem contar a proximidade do estado de Goiás. O município de
Votuporanga insere-se dentro dessa região em um ponto privilegiado, pois
está exatamente na parte central da mesma, sendo um ponto não muito

distante entre os municípios de São José do Rio Preto (centro regional) e
Santa Fé do Sul (importante município próximo à divisa com o MS). A alta
taxa de urbanização do município abre novos mercados de trabalho para
diversos cursos. A dinâmica na economia exportadora de nossas empresas
também contribui para isso. E os cursos de nossa unidade são atrativos
devido a empregabilidade acima citada e também com ensino
aprendizagem por competência, levando os alunos a serem cidadãos
críticos, com a preparação para o mercado de trabalho, podendo dar
continuidade de seus estudos.

Ameaças
Atualmente a maior ameaça vem sendo o grande número de instituições
concorrentes (IFESP, SENAI, CEBRAC, Colégio Comercial e PRONATEC),
oferecendo os mesmos cursos, alguns deles na modalidade a distância,
além das Etecs próximas de Votuporanga que oferecem os mesmos cursos
inviabilizando o deslocamento para a cidade de Votuporanga.
Muitas instituições (UNIFEV, FUTURA, UNICASTELO, UNOPAR, FATEC e
FEF), oferecendo cursos de graduação com bolsa de estudo na mesma
área de interesse.
No Brasil, a universalização e a permanência dos alunos no ensino médio
ainda são desafios. Por isso, o Plano Nacional de Educação (PNE)
estabeleceu como meta universalizar, até 2016, o atendimento escolar
para a população de 15 a 17 anos e aumentar, até 2024, a taxa líquida
de matrículas no ensino médio para 85%.
Representa a proporção de crianças e adolescentes, na faixa etária entre
15 e 18 anos, matriculadas no Ensino Médio com idade superior a 2 anos
ao recomendado para cursar as 3 séries do Ensino Médio.
Brasil: 28,2 em 2014. Votuporanga: 7,5 em 2014.
Taxa de Abandono - Ensino Médio: Brasil: 7,6 em 2014. Votuporanga S/P:
3,7 em 2014.
Taxa de Aprovação - Ensino Médio
Brasil: 80,3 em 2014.
Votuporanga: 89,8 em 2014.
Taxa de Reprovação - Ensino Médio
Brasil: 12,1 em 2014.
Votuporanga /SP: 6,5 em 2014.

Matrículas no Ensino Médio.
Brasil:8.076.150 em 2015.
Votuporanga /SP:3780 em 2015.
Na Unidade Rural a Clientela: Na maioria jovem de 16 a 21 anos,
provenientes de família de baixo poder aquisitivo e de baixa escolaridade.
Procuram pelo curso por ser de curta duração, rápido preparo para
a inserção no mercado de trabalho e pela alta empregabilidade regional e
boa remuneração salarial quando comparado com nível superior.
Na Unidade Urbana: Clientela: mais homogênea, sendo que a maioria é
maior de idade, trabalhadores, oriundos da cidade, região e de estados
vizinhos e que chegam até a U.E. de ônibus oferecidos pelas prefeituras
das cidades de origem. Muitos dos alunos já trabalham na área de atuação
dos cursos.

Demanda do Vestibulinho 1º semestre de 2014

Demanda do Vestibulinho 2º semestre de 2014

Demanda do Vestibulinho 1º semestre de 2015

Demanda do Vestibulinho 1º semestre de 2016

CARACTERISTICAS DO CORPO DISCENTE
Características do Corpo Discente : Perfil sócio - econômico da
Clientela Escolar.
1. Faixa Etária: Observa-se que a maioria dos alunos se encontra
numa faixa etária que vai dos 12 a 16 anos (41%) seguidos pelos
de 17 a 21 anos (43,90%), de 22 a 26anos(6,62%), 27 a 31
anos(4,18%) , 32 a 36 anos(1,74%), 37 a 42 anos(0,70%) e
superior a 41 anos (1,05%).

2.Estado Civil: O quadro aponta que 93% dos alunos da Etec são
solteiros; 4% casados; 0% separados e 3% união estável.

3. Procedência: Aproximadamente 89% dos alunos da Etec residem na
área urbana e 11% na zona rural.

4. Escolaridade: O Gráfico aponta que 69% dos alunos da etec ainda não
completaram o E.Médio; 28% têm o E.Médio completo; 2% têm o superior
completo; 1% superior incompleto e 0% com especialização.

5. Acesso a Internet na residência: Aproximadamente 89% dos alunos
têm acesso a Internet em sua Residência e 11% não.

6. Trabalho: Dos alunos pesquisados, 68% não trabalham e 32%
trabalham.

7. Renda Familiar:9,13% apresentam renda familiar em torno de 1 salário
mínimos; 41,55% entre 2 salários mínimos, 26,03% 3 salários mínimos,
17,81% 4 salários mínimos, 4,11% 5 salários mínimos e apenas 1,37%
ganham acima de 6 salários mínimos.

A Unidade I - Rural, conta com uma clientela bem diversificada, onde
a maioria são jovens de 14 a 18 anos de idade, se encontram
matriculados nas habilitações de E.M.I a Agropecuária e Técnico em
Agricultura provenientes de família de baixa renda e baixo nível de
escolaridade, enquanto os alunos do Período noturno são em sua
maioria trabalhadores com maioridade. Nesta Unidade oferecemos
os Cursos Profissionalizantes nos Eixos
Tecnológicos - Recursos Naturais: Habilitação Profissional Técnica
de Nível Médio de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio,
com 4.840 horas aula, período integral, salas com 40 alunos, 3 anos de
duração;
- Habilitação Profissional de Técnico em Agricultura, período vespertino,
salas de 40 alunos, com carga horária de 1500 horas e 1 ano e 1/2 de
duração;
-Habilitação Profissional de Técnico em Agronegócios, período noturno,
com sala de 40 alunos, carga horária de 1500 horas e 1 ano e 1/2 de
duração;

- Eixo tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança: Habilitação
Profissional de Técnico em Meio Ambiente, período noturno, com sala de
40 alunos, carga horária de 1.500 horas e 1 ano e 1/2 de duração ;
- Eixo tecnológico, Infraestrutura: Habilitação Técnica em
Agrimensura, período noturno, sala com 40 alunos, carga horária 1.500
horas. Nesta unidade contamos com 10 turmas, abrigando 297lunos.
A Unidade II ( Urbana) conta com uma clientela bem diversificada, onde
maioria são jovens de 14 a 18 anos de idade, se encontram matriculados
nas:
-Eixo tecnológico, Gestão e Negócio:Habilitação Técnica em
Administração, período noturno, sala com 40 alunos, carga horária 1.500
horas.
Habilitação Técnica em Contabilidade,período noturno, sala com 40
alunos, carga horária 1.500 horas.
-Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio, com carga horária de 4.400
horas aula, período integral, salas com 40 alunos, 3 anos
Eixo tecnológico, Informação e Comunicação / Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática para
Internet Integrado ao Ensino Médio, com carga horária de 4.520 horas
aula;
Técnico em Informática (noite), Técnico em Informática para a Internet
(noite). Nesta unidade temos 11 turmas, abrigando 400 alunos. No
geral a Etec conta com 12 cursos 21 turmas e 697alunos.
Diante do exposto, fica claro que nossa Unidade Escolar têm, sobretudo,
uma função social na comunidade que ela está inserida, pois ela é vista
como um estabelecimento de ensino que proporciona a possibilidade da
inserção dos alunos no mundo do trabalho, promovendo, por
conseguinte, a dignidade humana daqueles que a procuram e/ou fazem
uso dos seus serviços educacionais.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta

Inserir 5 alunos monitores cursos Técnicos,
nos componentes curriculares com
apresentação de menor índice de

aprendizagem. Este índice será analisado nas
reuniões de coordenadores de
Curso/Pedagógica/
Reduzir em 15% o número de alunos com
Progressão Parcial nos cursos oferecidos pela
Etec FAMI até o ano de 2020.
Redução de pelo menos 50%, dos 200 alunos
evadidos em 2015, no acompanhamento das
faltas dos alunos de todos os cursos da U.E.,
no ano de 2016.
Aumentar em 5% o índice de alunos
concluintes nos cursos Técnicos até o ano de
2018.
Adesão de 90% dos 43 professores e 697
alunos onde os mesmos deverão divulgar
através do jornal o resultado das práticas
realizadas em sala de aula, artigos escritos
por alunos, atualidades e inovaçõe
INDICADORES
Cadastro de Observações

Denomina
ção:

Websai 2016:

Análise:
Websai 2016:
No Desempenho Geral a Etec FAMI pontuou abaixo das Etecs da região e
do Centro Paula Souza, conforme gráfico anexo. Como houve situações
complicadas em todos os setores da unidade escolar tanto que estes
conflitos acarretaram direto nas salas de aula, pois em 2014 este índice
foi maior. Tal apontamento reflete a necessidade de um maior
alinhamento, visto que se observa, em algumas respostas, uma
interpretação equivocada sobre os questionamentos feitos. A comunicação
efetiva é um fator que contribui para sanar eventuais dúvidas, mesmo
mantendo percepções diferentes entre os segmentos, para melhorar a
comunicação situação está que estamos intervindo diretamente com o
grupo da Etec para avançar sempre e não retroagir.

Nos gráficos apresentados podemos afirmar que devemos melhorar esses
percentuais, portanto propomos para este ano uma meta exclusiva, com
estudos a fins dos segmentos para que possamos apresentar melhores
índices.

PONTOS FORTES

Pontos Fortes
* Ressaltamos as semanas técnicas, como ponto forte, pois são momentos
muito

enriquecedores,

com

desenvolvimento

de

projetos

Interdisciplinares, aberto a equipe intra e extra escolar que valorizam ainda
mais os cursos.
* Aulas além de ser teóricas também possuem a parte prática;

* Domínio de técnicas inovadoras e excelência na formação profissional na
atuação de sua qualificação e influência no exercício da cidadania de jovens
e adultos;
* Estágios remunerados através de parcerias com empresas;
*-Salas de Aulas na Urbana e Rural com computador, projetor multimídia
e caixas de som.
* Salas climatizadas.
SITUAÇÕES-PROBLEMA
Pontos Fracos
*No período Noturno os horários dos ônibus não coincidem com o horário
de saída da ETEC.
* Biblioteca com acervo bibliográfico insatisfatório, pois não atende
adequadamente às necessidades dos cursos técnicos e ensino médio;
*A participação de todos docentes compreendendo e tomando ciência dos
percentuais indicados pelos alunos nos seus cursos, motivando-os na
superação das dificuldades que a escola apresentou no Websai e
Observatório de 2016.
*A equipe de gestão se preocupa com a participação dos pais nas
reuniões e eventos da escola, pois o percentual está aquém do esperado.
* Evasão Escolar;
A questão que demanda maior atenção pela equipe escolar refere-se a
evasão escolar que se dá nos cursos técnicos do período noturno. A
Unidade de Ensino tem implantando diversas ações com o objetivo de
diminuir esse índice, como por exemplo, capacitações pedagógicas
oferecidas aos docentes durante o ano de 2016, monitoramento pelos
Coordenadores de Curso, pedagógica sobre alunos faltosos para saber as
causas de sua ausência, bem como orientá-lo sobre a valorização e as
oportunidades de um técnico no mercado de trabalho, ações pedagógicas
direcionadas que evitem a evasão escolar em alguns cursos técnicos como
ações desafiadoras que possa inserir as competências do Plano de Curso,
despertando e motivando a permanência do aluno na escola, de acordo
com os indicadores são realizadas ações educativas e de integração
(Semana Paulo Freire, Semana da Agricultura Orgânica- Dia de Campo,
Semana do Meio Ambiente, Quizz da Informação, Workshop da
Gestão), novas parcerias (aumento de oportunidades de estágio e
emprego). Índices de Evasão Quando levamos em conta que boa parte da
evasão ocorrida, foi substancialmente ocasionada por fatores alheios à
instituição como a entrada no mercado de trabalho, dificuldades no
transporte, entrada em cursos superiores, cabe aqui um estudo mais

aprofundado da adequação do curso às necessidades da comunidade. Um
motivo citado por uma parte dos alunos evadidos foi a desmotivação em
função do descompasso entre expectativa do aluno e realidade do curso,
com os projetos Interdisciplinares, acreditamos que a evasão por esse
motivo deverá ser minimizada. Verificamos que ao longo do tempo, alguns
cursos tendem a ser melhores num período do que em outro, e só por
tentativa e erro podemos avaliar melhor essa situação.
* Baixa adesão do comprometimento do corpo docente da importância do
grau de perdas de alunos nos cursos técnicos, ou seja, que ainda há
professores com pouco interesse em fazer com que o aluno permaneça
na escola, ficando indiferente nas realizações das práticas pedagógicas.

*Facilidades que o Governo Federal tem oferecido aos alunos para
cursarem uma graduação.
*Sazonalidade da Demanda do Processo Seletivo Vestibulinho. Verificamos
que há tanto diminuição quanto aumento de demanda pelo Vestibulinho;
Demanda do Vestibulinho 1º Semestre de 2015

Demanda do Vestibulinho 2º Semestre de 2016

PRIORIDADES

Prioridades
*Ampliar o diálogo com toda a equipe de professores e funcionários, a
socialização de informações e a busca coletiva de atendimento às metas
institucionais.

*Melhorar o acervo bibliográfico, técnico, da área agropecuária,
informática, gestão, através de recursos da APM, da cooperativa-escola e
doação da comunidade escolar através do projeto, disponibilizando aos
alunos bons livros para o desenvolvimento de suas habilidades e trabalhos
de pesquisa (TCC) e adquirirem conhecimentos técnicos atualizados. Essa
prioridade é objetivo específico da Etec.
*Aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem em relação ao professor
mediante conscientização para que façam capacitação, oferecendo
assim um ensino de qualidade.
* Melhoria das condições didático-pedagógicas
diferenciadas no processo de avaliação contínua.

com

metodologias

* Melhorar os registros de aulas no sistema NSA e acompanhar os
conselhos de classe, principalmente do Ensino Técnico, garantindo ao
aluno com defasagem de aprendizagem o processo de recuperação
devidamente registrado na ficha do aluno (Deliberação 120 alterada pelas
127 e 128) com metodologias diferenciadas e o desenvolvimento das
competências para o mercado de trabalho. Dessa forma, diminuindo
as progressões parciais e o índice de perdas.
*Redução de 50% do índice de evasão
comprometimento das ações aqui propostas:

escolar,

através

do

•
Promover o monitoramento sistemático dos cursos enumerados
para este Projeto, por meio de planilhas, observando-se rendimento
escolar, frequência e taxas de evasão;
•
Consolidar a cultura escolar centrada na análise de indicadores,
estruturando ações conjuntas que fortaleçam o trabalho pedagógico,
definam projetos relevantes e sinalizem a tomada de decisões pela equipe
escolar;
•
Construir propósitos e objetivos claros aos docentes quanto ao
processo de ensino e de aprendizagem, centrados no aluno e suas formas
de aprender;
•
Destacar a importância da relação teoria-prática e a definição de
métodos, técnicas e recursos que favoreçam a aprendizagem, motivem o
aluno e gerem sentido nos estudos realizados;
•
Definir estratégias de ensinar, avaliar e recuperar centradas no
desenvolvimento de competências, orientando docentes quanto a
concepção, elaboração, aplicação e interpretação de resultados de forma a
contribuir para uma efetiva aprendizagem dos educandos;
•
Propiciar um trabalho afinado, conjunto e integrado entre os
membros da equipe pedagógica tendo como foco a aprendizagem do aluno
e sua permanência no curso em que foi matriculado.

•
Realizar visitas técnico-pedagógicas que promovam conexão com
os temas estudados em sala de aula e gerem expectativas positivas quanto
ao mercado de trabalho;
•
Efetuar avaliação da produção documental (Plano de Trabalho
Docente, Diários de Classe, registros de avaliação, atas de Conselho de
Classe, planilhas de monitoramento, etc.), fornecendo feedback aos
professores para o uso proativo dos registros efetuados;
•
Auxiliar o processo da escola olhar para si própria, em especial no
que tange a gestão pedagógica, identificando causas intraescolares que
promovam o abandono e gerando atitudes interventivas que coíbam a
ocorrência.
* Desenvolver atividades extracurriculares através de projetos, visitas
técnicas no Ensino Médio e Técnico que favoreçam ações integrativas e
inovadoras.
*Promover práticas de monitoria escolar (com base em diagnóstico de
aprendizagem), para suporte pedagógico individualizado e recuperação
contínua do educando.
* Ampliação do número de alunos estagiários.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
A Escola "Frei Arnaldo Maria de Itaporanga" tem por objetivo tornar-se um
polo de referência técnica/tecnológica de âmbito local, regional e nacional
e tem por filosofia de educação a formação do indivíduo, garantindo as
aprendizagens fundamentais para a formação de cidadãos autônomos,
críticos e participativos, capazes de atuarem com competência, dignidade
e responsabilidade no trabalho, na sociedade em que vivem e para com o
meio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Recepcionar os alunos na 1ª semana, esclarecendo os objetivos de cada
curso.
2. Trabalhar as lacunas de aprendizagem, principalmente nas primeiras
semanas do semestre.
3. Acompanhar as faltas dos alunos, entrando em contato com os faltantes
nas primeiras semanas.
4. Comprometimento do professor quanto ao aprendizado, promovendo
avaliações adequadas e recuperação.

5. Sensibilização dos alunos quanto às oportunidades que virão junto com
o curso técnico.
6. Trazer ex-alunos para motivar e incentivar os novos.
7. Promover palestras motivacionais voltadas à empregabilidade na área.
8. Promover palestras com profissionais da área dos cursos oferecidos pela
unidade rural e urbana (Agrimensura, Administração, Agronegócio,
Contabilidade, Meio Ambiente, Informática e Informática para Internet,
Ensino Médio Integrado em Agropecuária, Administração e Informática
para Internet.
9. Proporcionar parcerias com empresas e visitas técnicas.
10. Desenvolver aprendizagem baseada em projetos mais visível a
aquisição de habilidades e competências.

11. Realizar integração entre os alunos e aluno/direção, através de
reuniões e bate-papos informais.
METAS
Meta
3-Promover 05 semanas técnicas científicas por ano letivo, sendo
01 por eixo, visando melhorar a integração entre alunos, prof. e
comunidade externa, proporcionando ações metodológicas
diferenciadas
1- Reduzir em 50% os índices de perda nos 1ºs módulos dos
Cursos Técnicos em Informática, Agronegócio e Meio Ambiente e
3º Agrimensura, confrontando-se com os índices avaliados em
2016 de todos os cur
2- Meta: Melhorar em 10% os resultados obtidos no Observatório
escolar e SAI relacionado ao ano de 2016, até o ano de 2018.
4-Reduzir em 15% o número de alunos com Progressão Parcial
nos cursos oferecidos pela Etec FAMI até o ano de 2020.
5-Aumentar em 5% o índice de alunos concluintes nos cursos
Técnicos até o ano de 2021.
Aumentar em 12% o seu desempenho no SARESP, sendo 2,4%
ao ano até 2021.
Inserir 5 alunos monitores cursos Técnicos, nos componentes
curriculares com apresentação de menor índice de
aprendizagem. Este índice será analisado nas reuniões de
coordenadores de Curso/Pedagógica/
Reduzir em 50% os índices de perda nos 1ºs módulos dos Cursos
Técnicos em Informática, Agronegócio e Meio Ambiente e 3º

Agrimensura, confrontando-se com os índices avaliados em 2016
de todos os cursos

PROJETOS 2017

Projeto

Projeto Jornal
Web@

Data Inicial Data Final

Responsável(eis)

01/04/2016

30/11/2017

Coordenação
Pedagógica,
Marcelo Magossi e
Clenira Mantovani
do Prado Lima.

30/12/2017

Marcelo Magosso
de Andrade.

30/12/2017

João Paulo Coleta
Alves

31/08/2017

Clenira Mantovani
do Prado Lima

30/12/2017

Ângela Parreira
Duarte

30/12/2017

Clenira Mantovani
do Prado Lima

Plano de Gestão do
Coordenador de
Curso–2017.
01/02/2017
Informação e
Comunicação.
Plano de Gestão do
Coordenador de
01/02/2017
Curso–2017Recursos Naturais
PLANO DE
TRABALHO DO
COORDENADOR DE
PROJETOS
01/02/2017
RESPONSÁVEL POR
CLASSES
DESCENTRALIZADAS
- 2016
Plano de Gestão do
Coordenador de
Curso–2017.
01/02/2017
Infraestrutura e
Saúde e meio
Ambiente.
Plano de Gestão do
Coordenador de
01/02/2017
Curso–2017

PROJETOS FUTUROS

Projeto

Data Inicial

Data Final

Simulado no
Ensino Médio

15/03/2016

30/11/2021

Projeto Evasão

01/03/2016

30/11/2020

“ Projeto: Aluno
01/05/2016
Monitor na Etec”

30/11/2019

Progressão
Parcial

30/12/2020

01/06/2016

Aumentar em 5%
o índice de
alunos
concluintes nos 01/06/2016
cursos Técnicos
até o ano de
2018.
Projeto OBMEP
01/03/2017
na Escola
Alunos
03/04/2017
Concluintes

Responsável(eis)
Elison, Elimara,
Aline, Daniele.
Professora:
Valdéres Bilhas
Vazarin e
Coordenação
Pedagógica
Coordenação
Pedagógica e de
Curso
Coordenação
Pedagógica e de
Curso

30/12/2018

Coordenação
Pedagógica e de
Curso

30/11/2021

Maria Helena Tobal

28/11/2021

Equipe Gestora

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

ANÁLISE DO PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO
TEC: 037 - Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga
Data de Conclusão e Envio do PPG:
MUNICÍPIO: Votuporanga
Orientações: Analise cada tópico do Plano Plurianual de Gestão, levando em
consideração a clareza e a validade legal ou regimental das informações, a
pertinência dos dados apresentados, a relevância das propostas e a existência de
coerência entre a missão, a visão, o projeto político-pedagógico, as metas e os
projetos estabelecidos.
Legenda

Sim (S)

Não (N)

Parcialmente (P)

TÓPICOS

S

N

P

S

N

P

S

N

P

Projeto Politíco Pedagógico
CARACTERIZAÇÃO
Introdução
Atos legais de criação
Histórico
Modalidades de Ensino oferecidas pela escola
Agrupamento Discente
Recursos Humanos
Recursos Físicos
Recursos Materiais
Recursos Financeiros
Serviços Terceirizados
Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
PLANO DE METAS - PROJETOS
Missão
Visão
Características regionais
Características do corpo discente
Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior
Indicadores
relevância)

(seleção, justificativa da escolha, pertinência e

Pontos Fortes (condizem com os indicadores selecionados)
Situações-problema (condizem com os indicadores selecionados)

Prioridades (estabelecem uma relação com a missão e o Projeto
Político-pedagógico)
Definição de Objetivos (clareza e coerência com o Projeto PolíticoPedagógico e prioridades estabelecidas)
Estabelecimento de metas (estabelecem relação com as
prioridades e os objetivos)
Definição de projetos (partem das metas estabelecidas)
Parecer do Conselho de Escola (aprovação)
PARECER (Unidade de Ensino Médio e Técnico)
Parecer: Nº 132/2017 – GSE/GEPED Regional São José do Rio Preto
Unidade de Ensino: Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - Votuporanga
Assunto:
Homologação
do
Plano
Plurianual
de
Gestão
2017-2021
Conforme expressa o Capítulo II da Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18/07/2013,
a Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, município de Votuporanga, ouvidos os
diversos segmentos que integram a Unidade Escolar, organizou seu Plano Plurianual
de Gestão (PPG) para o período de 2017 a 2021, atentando-se às diretrizes
emanadas
pela
Unidade
de
Ensino
Médio
e
Técnico
–
Cetec.
O Projeto Político Pedagógico foi elaborado de maneira a evidenciar os propósitos
da Unidade Escolar e as diretrizes pedagógicas que a norteia, de caráter atemporal
e subsidiado pelos conceitos de aprendizagem do aluno e desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais, além de delinear algumas ações-chave no
processo educacional, registrando as principais ações que devem mobilizar a Equipe
para concretização de seus objetivos.
Julgamos relevante destacar, no item “Avaliação do cumprimento de metas do ano
anterior”, deve ocorrer o cuidado da Equipe em registrar os resultados obtidos e
interpretá-los de forma a permitir elucidar, com clareza, as ações realizadas e seu
impacto na Comunidade Escolar. Orientamos a importância de proceder uma real e
detalhada interpretação dos resultados obtidos (totais ou parciais), assim como a
análise
das
variáveis
que
interceptaram
o
atingimento
da
meta.
Sempre vale lembrar que as “Características Regionais” e “Características do corpo
Discente” constituem importantes informações para o planejamento das atividades
escolares, seja na avaliação dos cursos em andamento, verificando-se o
atendimento às demandas locais e suas naturais mutações, gerenciando a oferta de
estágio supervisionado e empregabilidade, questões estas que justificam ou não a
permanência, suspensão ou extinção de um curso, tal como a proposição de cursos
novos que melhor se adequam aos Arranjos Produtivos Locais e tendências
regionais. Há também sua conexão com as atividades pedagógicas, naturalmente,
construídas e alicerçadas, a partir do perfil das turmas (Plano de Trabalho Docente,
estratégias didáticas, atividades complementares, etc.).
Ressalta-se, por sua vez, que as informações constantes de Indicadores, constituem
dados fundamentais para o direcionamento das práticas docentes, em especial.
Dessa forma, é salutar que integre os Indicadores resultados oriundos do
Observatório Escolar, Banco de Dados da Cetec, SARESP, demanda de Vestibulinho,
Atas de Conselho de Classe/Planilhas de Monitoramento de Cursos, Relatórios

gerados pelo NSA, WebSAI, dentre outros que permitam subsidiar a definição de
objetivos, metas e projetos da Unidade Escolar. A Unidade Escolar deve explorar os
Indicadores, pontuando-os e produzindo filtros importantes para sinalização de suas
metas pedagógicas, não apenas citando-os, mas estabelecendo links com suas
prioridades, objetivos, metas e projetos.
Mediante a leitura de “Prioridades” devemos evidenciar os problemas pedagógicos
mais expressivos, extraídos dos citados Indicadores e que comporão as atividades
centrais no período destacado pelo PPG. Os problemas devem ser apresentados de
forma clara e justificados pelos Indicadores. É essencial a conexão entre as
prioridades, objetivos, metas e projetos ao Projeto Político Pedagógico da Unidade
Escolar.
As metas, em geral, mostram-se bem elaboradas e expressam o desejo da
comunidade escolar a partir de indicadores. Sugere-se que em próxima
oportunidade o item “Descrições” contemple a relação entre meta e indicadores,
estabelecendo comparativos com o ano anterior e sinalizando as principais
informações que indicaram a proposição da meta. O estudo mais demorado dos
Indicadores e a delimitação dos problemas pedagógicos (causas intraescolares) que
impliquem na baixa aprendizagem ou dificuldade na aprendizagem, permanência
do aluno no curso e/ou domínio docente das técnicas de ensinar, avaliar e recuperar
são essenciais para que se estruturem projetos que se caracterizem por intervir na
realidade e modificação de resultados.
Os Projetos Futuros, embora atendam ao exigido, ainda demonstram a necessidade
de maiores estudos por parte da Unidade Escolar, exercitando a prática dos
desdobramentos naturais de projetos para o fiel atendimento às suas metas
pedagógicas. Esboçar projetos futuros permite que a Equipe Escolar estabeleça um
planejamento estratégico consistente para minimizar ou eliminar problemas
pedagógicos significativos que impedem o alcance de determinados objetivos ou
metas.
Em decorrência de problemas estruturais no site utilizado para inserção dos dados
do PPG, os itens “recursos físicos e materiais” referentes aos laboratórios
encontram-se atualizados e disponíveis no site de Mapeamento de Laboratórios da
Cetec. Quanto ao Calendário Escolar e as Organizações Curriculares foram
encaminhados à Supervisão Educacional Pedagógica Regional por endereço
eletrônico e, encontram-se atualizados nas dependências da Unidade Escolar
devendo ser incorporados ao Plano Plurianual de Gestão após sua homologação e
impressão.
A ata do Conselho de Escola, constando o Parecer, deve integrar livro próprio e
permanecer acessível para consultas, caso necessárias.
Ressalta-se a importância do conhecimento da Comunidade Escolar, especialmente,
do Projeto Político Pedagógico, metas e Projetos. Deve ocorrer a adoção de
procedimentos que permitam o gerenciamento dos projetos apresentados, o
acompanhamento
do
desenvolvimento
de
suas
atividades
e
a
avaliação/interpretação dos resultados parciais e finais.

Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, manifestamo-nos
favoravelmente
à
homologação
deste
Plano
Plurianual
de
Gestão.
São José do Rio Preto, 15 de maio de 2017.

Geraldo José Sant´Anna
Assistente de Supervisão Educacional
Supervisão Educacional Pedagógica Regional São José do Rio Preto

Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga – nº 037 Município: Votuporanga
Referência: PPG 2017-2021
Assunto: Análise do Plano Plurianual de Gestão 2017
Informação GSE/Geped – Supervisão Educacional Pedagógica Regional São José
do Rio Preto
Nº 110/2017

Cuida, esta Informação, da análise do Plano Plurianual de Gestão proposto pela
Escola Técnica Estadual Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, de Votuporanga.
Considerando tratar-se de documento importante para a Unidade Escolar,
constituindo roteiro de suas principais ações pedagógicas e visando abarcar todos
os segmentos para um objetivo comum, efetuamos devolução para correções e
complementações, conforme abaixo, devendo retornar à Supervisão Regional até
05/05/2017, impreterivelmente.
Sintetizamos, para melhor entendimento da Equipe, o capítulo e as principais
considerações que devem nortear as correções e complementações necessárias.

Projeto Político Pedagógico:
Necessário que sejam inseridas:
1. especificidades dos cursos oferecidos na escola
Recursos Físicos
Melhorias para 2016 – Na verdade necessita ser para 2017, se for o caso, ou
então exclua essa parte do texto.
Recursos Materiais
Ainda poderá incluir essas questões para aprimorar: Relate, em linhas gerais,

como a escola está equipada (máquinas, equipamentos, semoventes, softwares
etc) e informe as condições de uso dos recursos materiais. Informe, ainda, sobre
as aquisições realizadas recentemente, as deficiências existentes e sinalize ações
necessárias para garantir o desenvolvimento das atividades escolares.
Recursos Financeiros
O percentual apresentado para cada item exposto não totaliza 100%. Necessário
rever os números.

Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares

Cipa e Cipae – Não são a mesma? Caso seja necessário, exclua uma delas.

Visão

ORIENTAÇÕES: Onde queremos chegar? Estabeleça, em um único parágrafo, uma
posição a ser conquistada no horizonte de 5 anos. Descreva um "sonho" viável,
factível, como uma “manchete” sobre a escola, no futuro
A questão dessa parte abaixo descrita, não seria coerente de acordo com o
propósito de Visão:
VALORES: Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável, Autonomia
pessoal e coletiva, Cooperação, Cordialidade, Estímulo à aprendizagem, Contínua
Parceria Escola, Família e Comunidade, Ética, Respeito, Seriedade e transparência,
Acessibilidade e inclusão social.
Achando incoerente de fato, exclua.

Características Regionais
Ameaça no contexto pedagógico: Desequilibrio entre tempo disponivel e
quantidade de competencias/bases tecnológicas, "sombreamento" nas diversas
disciplinas , evidenciadas no Plano de Curso, demandadas para serem
desenvolvidas/abordadas, na carga horária de componentes curriculares e cursos.
(reveja, encontra-se sem sentido)

Acentuado incremento do percentual de alunos com vícios de acomodação e/ou
pouco empenho ao estudo, com manifestação de adaptação às práticas pouco
exigentes em compromissos (progressão continuada, classe de aceleração, etc).
(Este termo e ação não existe mais nas Escolas Públicas, queira rever, por
gentileza).

Pedagogicamente, não há nenhuma ameaça concernente a ação docente?

Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior

Na Meta: Reduzir em 15% o número de alunos com Progressão Parcial nos cursos
oferecidos pela Etec FAMI até o ano de 2020 – cita-se no início que a meta foi
cumprida parcialmente, no entanto, não foi. Desta forma, queira fazer alterações
necessárias.

Na Meta: Redução de pelo menos 50%, dos 200 alunos evadidos em 2015, no
acompanhamento das faltas dos alunos de todos os cursos da U.E., no ano de
2016. – pela explicação emanada dentro dessa meta, constata-se que foi atingida,
portanto altere onde se refere que foi atingida parcialmente.

Metas
5-Aumentar em 5% o índice de alunos concluintes nos cursos Técnicos até o ano
de 2021. – Essa meta não ficou clara, visto que o foco é de redução de 50% de
perda.
Há metas que precisam ser descritas.

Projetos 2017
O Projeto: Simulado no Ensino Médio - precisa estar vinculado a uma meta pelo
menos.

Projetos Futuros
Não há projeto futuro para 2021.

Encaminha-se à Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga para o que couber.

São José do Rio Preto, 27 de abril de 2017.
Supervisão Pedagógica Regional São José do Rio Preto.
Pela Homologação.
Reformular, conforme análise e parecer, reencaminhando-o dentro do prazo
de 30 dias a partir desta data.
Somente salvar, sem enviar.
Histórico de preenchimento do roteiro
Pedido de reformulação do plano realizada por: Erika
Cristina S. B. Queiroz
Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga – nº 037 Município:
Votuporanga
Referência: PPG 2017-2021
Assunto: Análise do Plano Plurianual de Gestão 2017
Informação GSE/Geped – Supervisão Educacional Pedagógica
Regional São José do Rio Preto
Nº 110/2017

Cuida, esta Informação, da análise do Plano Plurianual de
Gestão proposto pela Escola Técnica Estadual Frei Arnaldo
Maria de Itaporanga, de Votuporanga.

28/04/2017
01:29:16

Considerando tratar-se de documento importante para a
Unidade Escolar, constituindo roteiro de suas principais ações
pedagógicas e visando abarcar todos os segmentos para um
objetivo comum, efetuamos devolução para correções e
complementações, conforme abaixo, devendo retornar à
Supervisão Regional até 05/05/2017, impreterivelmente.
Sintetizamos, para melhor entendimento da Equipe, o
capítulo e as principais considerações que devem nortear as
correções e complementações necessárias.

Projeto Político Pedagógico:
Necessário que sejam inseridas:
1. especificidades dos cursos oferecidos na escola
Recursos Físicos
Melhorias para 2016 – Na verdade necessita ser para 2017,

se for o caso, ou então exclua essa parte do texto.
Recursos Materiais
Ainda poderá incluir essas questões para aprimorar: Relate,
em linhas gerais, como a escola está equipada (máquinas,
equipamentos, semoventes, softwares etc) e informe as
condições de uso dos recursos materiais. Informe, ainda,
sobre as aquisições realizadas recentemente, as deficiências
existentes e sinalize ações necessárias para garantir o
desenvolvimento das atividades escolares.
Recursos Financeiros
O percentual apresentado para cada item exposto não totaliza
100%. Necessário rever os números.

Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares

Cipa e Cipae – Não são a mesma? Caso seja necessário,
exclua uma delas.

Visão

ORIENTAÇÕES: Onde queremos chegar? Estabeleça, em um
único parágrafo, uma posição a ser conquistada no horizonte
de 5 anos. Descreva um "sonho" viável, factível, como uma
“manchete” sobre a escola, no futuro
A questão dessa parte abaixo descrita, não seria coerente de
acordo com o propósito de Visão:
VALORES: Responsabilidade Social e Desenvolvimento
Sustentável, Autonomia pessoal e coletiva, Cooperação,
Cordialidade, Estímulo à aprendizagem, Contínua Parceria
Escola, Família e Comunidade, Ética, Respeito, Seriedade e
transparência, Acessibilidade e inclusão social.
Achando incoerente de fato, exclua.

Características Regionais
Ameaça no contexto pedagógico: Desequilibrio entre tempo
disponivel e quantidade de competencias/bases tecnológicas,
"sombreamento" nas diversas disciplinas , evidenciadas no

Plano de Curso, demandadas para serem
desenvolvidas/abordadas, na carga horária de componentes
curriculares e cursos. (reveja, encontra-se sem sentido)

Acentuado incremento do percentual de alunos com vícios de
acomodação e/ou pouco empenho ao estudo, com
manifestação de adaptação às práticas pouco exigentes em
compromissos (progressão continuada, classe de aceleração,
etc). (Este termo e ação não existe mais nas Escolas Públicas,
queira rever, por gentileza).
Pedagogicamente, não há nenhuma ameaça concernente a
ação docente?

Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior

Na Meta: Reduzir em 15% o número de alunos com
Progressão Parcial nos cursos oferecidos pela Etec FAMI até o
ano de 2020 – cita-se no início que a meta foi cumprida
parcialmente, no entanto, não foi. Desta forma, queira fazer
alterações necessárias.

Na Meta: Redução de pelo menos 50%, dos 200 alunos
evadidos em 2015, no acompanhamento das faltas dos
alunos de todos os cursos da U.E., no ano de 2016. – pela
explicação emanada dentro dessa meta, constata-se que foi
atingida, portanto altere onde se refere que foi atingida
parcialmente.

Metas
5-Aumentar em 5% o índice de alunos concluintes nos cursos
Técnicos até o ano de 2021. – Essa meta não ficou clara,
visto que o foco é de redução de 50% de perda.
Há metas que precisam ser descritas.

Projetos 2017

O Projeto: Simulado no Ensino Médio - precisa estar vinculado
a uma meta pelo menos.

Projetos Futuros
Não há projeto futuro para 2021.

Encaminha-se à Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga para o
que couber.

São José do Rio Preto, 27 de abril de 2017.
Supervisão Pedagógica Regional São José do Rio Preto.
05/05/2017
02:23:08

Plano Plurianual de Gestão enviado por: Luciano Paulo
Salício
Homologação do plano realizada por: Erika Cristina S. B.
Queiroz
Parecer: Nº 132/2017 – GSE/GEPED Regional São José do Rio
Preto
Unidade de Ensino: Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga Votuporanga
Assunto: Homologação do Plano Plurianual de Gestão 20172021

15/05/2017
05:14:47

Conforme expressa o Capítulo II da Deliberação CEETEPS Nº
003, de 18/07/2013, a Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga,
município de Votuporanga, ouvidos os diversos segmentos que
integram a Unidade Escolar, organizou seu Plano Plurianual de
Gestão (PPG) para o período de 2017 a 2021, atentando-se às
diretrizes emanadas pela Unidade de Ensino Médio e Técnico –
Cetec.
O Projeto Político Pedagógico foi elaborado de maneira a
evidenciar os propósitos da Unidade Escolar e as diretrizes
pedagógicas que a norteia, de caráter atemporal e subsidiado
pelos conceitos de aprendizagem do aluno e desenvolvimento
de competências pessoais e profissionais, além de delinear
algumas ações-chave no processo educacional, registrando as
principais ações que devem mobilizar a Equipe para
concretização de seus objetivos.
Julgamos relevante destacar, no item “Avaliação do
cumprimento de metas do ano anterior”, deve ocorrer o
cuidado da Equipe em registrar os resultados obtidos e

interpretá-los de forma a permitir elucidar, com clareza, as
ações realizadas e seu impacto na Comunidade Escolar.
Orientamos a importância de proceder uma real e detalhada
interpretação dos resultados obtidos (totais ou parciais), assim
como a análise das variáveis que interceptaram o atingimento
da meta.
Sempre vale lembrar que as “Características Regionais” e
“Características do corpo Discente” constituem importantes
informações para o planejamento das atividades escolares,
seja na avaliação dos cursos em andamento, verificando-se o
atendimento às demandas locais e suas naturais mutações,
gerenciando a oferta de estágio supervisionado e
empregabilidade, questões estas que justificam ou não a
permanência, suspensão ou extinção de um curso, tal como a
proposição de cursos novos que melhor se adequam aos
Arranjos Produtivos Locais e tendências regionais. Há também
sua conexão com as atividades pedagógicas, naturalmente,
construídas e alicerçadas, a partir do perfil das turmas (Plano
de Trabalho Docente, estratégias didáticas, atividades
complementares, etc.).
Ressalta-se, por sua vez, que as informações constantes de
Indicadores, constituem dados fundamentais para o
direcionamento das práticas docentes, em especial. Dessa
forma, é salutar que integre os Indicadores resultados oriundos
do Observatório Escolar, Banco de Dados da Cetec, SARESP,
demanda
de
Vestibulinho,
Atas
de
Conselho
de
Classe/Planilhas de Monitoramento de Cursos, Relatórios
gerados pelo NSA, WebSAI, dentre outros que permitam
subsidiar a definição de objetivos, metas e projetos da Unidade
Escolar. A Unidade Escolar deve explorar os Indicadores,
pontuando-os e produzindo filtros importantes para sinalização
de suas metas pedagógicas, não apenas citando-os, mas
estabelecendo links com suas prioridades, objetivos, metas e
projetos.
Mediante a leitura de “Prioridades” devemos evidenciar os
problemas pedagógicos mais expressivos, extraídos dos
citados Indicadores e que comporão as atividades centrais no
período destacado pelo PPG. Os problemas devem ser
apresentados de forma clara e justificados pelos Indicadores.
É essencial a conexão entre as prioridades, objetivos, metas e
projetos ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
As metas, em geral, mostram-se bem elaboradas e expressam
o desejo da comunidade escolar a partir de indicadores.
Sugere-se que em próxima oportunidade o item “Descrições”
contemple a relação entre meta e indicadores, estabelecendo
comparativos com o ano anterior e sinalizando as principais

informações que indicaram a proposição da meta. O estudo
mais demorado dos Indicadores e a delimitação dos problemas
pedagógicos (causas intraescolares) que impliquem na baixa
aprendizagem ou dificuldade na aprendizagem, permanência
do aluno no curso e/ou domínio docente das técnicas de
ensinar, avaliar e recuperar são essenciais para que se
estruturem projetos que se caracterizem por intervir na
realidade e modificação de resultados.
Os Projetos Futuros, embora atendam ao exigido, ainda
demonstram a necessidade de maiores estudos por parte da
Unidade Escolar, exercitando a prática dos desdobramentos
naturais de projetos para o fiel atendimento às suas metas
pedagógicas. Esboçar projetos futuros permite que a Equipe
Escolar estabeleça um planejamento estratégico consistente
para
minimizar
ou
eliminar
problemas
pedagógicos
significativos que impedem o alcance de determinados
objetivos ou metas.
Em decorrência de problemas estruturais no site utilizado para
inserção dos dados do PPG, os itens “recursos físicos e
materiais”
referentes
aos
laboratórios
encontram-se
atualizados e disponíveis no site de Mapeamento de
Laboratórios da Cetec. Quanto ao Calendário Escolar e as
Organizações Curriculares foram encaminhados à Supervisão
Educacional Pedagógica Regional por endereço eletrônico e,
encontram-se atualizados nas dependências da Unidade
Escolar devendo ser incorporados ao Plano Plurianual de
Gestão
após
sua
homologação
e
impressão.
A ata do Conselho de Escola, constando o Parecer, deve
integrar livro próprio e permanecer acessível para consultas,
caso necessárias.
Ressalta-se a importância do conhecimento da Comunidade
Escolar, especialmente, do Projeto Político Pedagógico, metas
e Projetos. Deve ocorrer a adoção de procedimentos que
permitam o gerenciamento dos projetos apresentados, o
acompanhamento do desenvolvimento de suas atividades e a
avaliação/interpretação dos resultados parciais e finais.
Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar,
manifestamo-nos favoravelmente à homologação deste Plano
Plurianual de Gestão.
São José do Rio Preto, 15 de maio de 2017.

Geraldo José Sant´Anna
Assistente de Supervisão Educacional
Supervisão Educacional Pedagógica Regional São José do Rio

Preto
Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga – nº 037 Município:
Votuporanga
Referência: PPG 2017-2021
Assunto: Análise do Plano Plurianual de Gestão 2017
Informação GSE/Geped – Supervisão Educacional Pedagógica
Regional São José do Rio Preto
Nº 110/2017

Cuida, esta Informação, da análise do Plano Plurianual de
Gestão proposto pela Escola Técnica Estadual Frei Arnaldo
Maria de Itaporanga, de Votuporanga.
Considerando tratar-se de documento importante para a
Unidade Escolar, constituindo roteiro de suas principais ações
pedagógicas e visando abarcar todos os segmentos para um
objetivo comum, efetuamos devolução para correções e
complementações, conforme abaixo, devendo retornar à
Supervisão Regional até 05/05/2017, impreterivelmente.
Sintetizamos, para melhor entendimento da Equipe, o
capítulo e as principais considerações que devem nortear as
correções e complementações necessárias.

Projeto Político Pedagógico:
Necessário que sejam inseridas:
1. especificidades dos cursos oferecidos na escola
Recursos Físicos
Melhorias para 2016 – Na verdade necessita ser para 2017,
se for o caso, ou então exclua essa parte do texto.
Recursos Materiais
Ainda poderá incluir essas questões para aprimorar: Relate,
em linhas gerais, como a escola está equipada (máquinas,
equipamentos, semoventes, softwares etc) e informe as
condições de uso dos recursos materiais. Informe, ainda,
sobre as aquisições realizadas recentemente, as deficiências
existentes e sinalize ações necessárias para garantir o
desenvolvimento das atividades escolares.
Recursos Financeiros
O percentual apresentado para cada item exposto não totaliza
100%. Necessário rever os números.

Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares

Cipa e Cipae – Não são a mesma? Caso seja necessário,
exclua uma delas.

Visão

ORIENTAÇÕES: Onde queremos chegar? Estabeleça, em um
único parágrafo, uma posição a ser conquistada no horizonte
de 5 anos. Descreva um "sonho" viável, factível, como uma
“manchete” sobre a escola, no futuro
A questão dessa parte abaixo descrita, não seria coerente de
acordo com o propósito de Visão:
VALORES: Responsabilidade Social e Desenvolvimento
Sustentável, Autonomia pessoal e coletiva, Cooperação,
Cordialidade, Estímulo à aprendizagem, Contínua Parceria
Escola, Família e Comunidade, Ética, Respeito, Seriedade e
transparência, Acessibilidade e inclusão social.
Achando incoerente de fato, exclua.

Características Regionais
Ameaça no contexto pedagógico: Desequilibrio entre tempo
disponivel e quantidade de competencias/bases tecnológicas,
"sombreamento" nas diversas disciplinas , evidenciadas no
Plano de Curso, demandadas para serem
desenvolvidas/abordadas, na carga horária de componentes
curriculares e cursos. (reveja, encontra-se sem sentido)

Acentuado incremento do percentual de alunos com vícios de
acomodação e/ou pouco empenho ao estudo, com
manifestação de adaptação às práticas pouco exigentes em
compromissos (progressão continuada, classe de aceleração,
etc). (Este termo e ação não existe mais nas Escolas Públicas,
queira rever, por gentileza).
Pedagogicamente, não há nenhuma ameaça concernente a
ação docente?

Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior

Na Meta: Reduzir em 15% o número de alunos com
Progressão Parcial nos cursos oferecidos pela Etec FAMI até o
ano de 2020 – cita-se no início que a meta foi cumprida
parcialmente, no entanto, não foi. Desta forma, queira fazer
alterações necessárias.

Na Meta: Redução de pelo menos 50%, dos 200 alunos
evadidos em 2015, no acompanhamento das faltas dos
alunos de todos os cursos da U.E., no ano de 2016. – pela
explicação emanada dentro dessa meta, constata-se que foi
atingida, portanto altere onde se refere que foi atingida
parcialmente.

Metas
5-Aumentar em 5% o índice de alunos concluintes nos cursos
Técnicos até o ano de 2021. – Essa meta não ficou clara,
visto que o foco é de redução de 50% de perda.
Há metas que precisam ser descritas.

Projetos 2017
O Projeto: Simulado no Ensino Médio - precisa estar vinculado
a uma meta pelo menos.

Projetos Futuros
Não há projeto futuro para 2021.

Encaminha-se à Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga para o
que couber.

São José do Rio Preto, 27 de abril de 2017.
Supervisão Pedagógica Regional São José do Rio Preto.

Em 15/05/2017.

Erika Cristina S. B. Queiroz

