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UNIDADE DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
 

PLANEJAMENTO 2011 
 
 

OBJETIVOS, metas e grupos de projetos 
 

1. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  - Resp.Profa.  Silvana M. R. Brenha Ribeiro 

 

1.1. Atualização técnica e pedagógica de professores e auxiliares docentes -  

Meta: ampliar em 20% o número de participantes em cursos organizados pela CETEC 
de 2010. 

 

1.2. Qualificação e atualização em gestão escolar dos Diretores e Coordenadores de Classes 
Descentralizadas.  

Meta: capacitar 100% do quadro de professores que assumiram a função de Direção ou 
Coordenação de Classes Descentralizadas em 2010 ou 2011. 

 

1.3. Qualificação ou atualização dos  Coordenadores Pedagógicos, Orientadores Pedagógicos,  
Coordenadores de Área e Coordenadores de Projetos  

Meta: capacitar 50% do quadro de professores em função de coordenação de caráter 
pedagógico. 

 

1.4. Qualificação e atualização dos responsáveis pelos serviços de apoio:  diretores de serviços 
acadêmico, professores responsáveis pelos laboratórios, professores orientadores de estágio, 
assistentes técnicos administrativos (ATA) e bibliotecários.  

Meta: ampliar em 20% o número de participantes em cursos organizados pela CETEC. 

 

2. DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DOS CURSOS DA MODALIDADE PRESENCIAL – Resp. 
Profa Soely Faria Martins  

 

2.1. Atualização curricular 

Meta: atualização de 100% dos currículos implantados há mais de quatro anos  

 

2.2. Construção de currículos de cursos técnicos em outras  modalidades presenciais ( EJA, 
Integrado.) ou novos cursos. 

Meta : atender 100 % da demanda apontada até junho de 2011  por novos  cursos  
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2.3. Construção de novos currículos de especializações técnicas  

Meta : atender 100 % da demanda apontada até junho de 2011  por  cursos de 
especialização 

 

2.4. Avaliação e orientação para implantação dos currículos  atualizados ou construídos em 2010 

Meta:orientar e monitorar a implantação de 50% dos currículos novos ou atualizados  
em 2010 

 

2.5. Atualização e elaboração dos padrões de instalações e materiais dos novos cursos ou currículos 
desenvolvidos em 2010 

Meta: definir um padrão de laboratórios atualizado para todos os currículos revistos ou 
construídos em 2010 

 

3. DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DA MODALIDADE À DISTÂNCIA – Resp. Prof . Rogério  
Teixeira 

 

3.1. Ampliação do Telecurso Tec  semipresencial nas Etecs               

 Meta: ampliar para 150 turmas de 40 alunos em 55 Etecs 
  

3.2. Sistematização do Telecurso Tec na modalidade aberta  

Meta: certificar dois mil alunos em qualificação profissional e 1000 em habilitação 
técnica. 

  

3.3.  Implantação piloto do Telecurso Tec  na modalidade on line  

Meta: avaliar o desenvolvimento dessa modalidade no âmbito do CPS. 
  

3.4. Coordenação dos Exames Presenciais do Telecurso TEC  

Meta: atender a demanda de provas para exames presenciais para as três modalidades 
do Programa. 

  

3.5. Estabelecimento de Parcerias Institucionais 

Meta: estabelecer, pelo menos, duas parcerias institucionais para oferta do Programa. 
  

3.6. Adequação do material instrucional 

Meta: adequar e aprimorar o material didático do Programa para atendimento ao CNMT . 

 

3.7. Implantar os currículos da modalidade á distância pelo programa eTec Brasil  

Meta: implantar seis habilitações profissionais técnicas  na modalidade à distância 

 

3.8. Desenvolvimento de novos currículos em EaD 

Meta: desenvolver o currículo dos cursos de Turismo e de Transações Imobiliárias 
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3.9. Projeto e implantação de ambiente virtual institucional, para subsídio à prática de EaD 

Meta: implementar plataforma web,  para emissão de certificados digitais e 
gerenciamento de questões de exames presenciais. 

  
 

4. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO – Resp. Doroti Toyohara 

 

4.1. Desenvolvimento de boas práticas ambientais nos campos pedagógicos e administrativos das 
Unidades de Ensino. 

Meta: envolver 30% das Unidades de Ensino em projetos de gestão e projetos 
pedagógicos interdisciplinares que visam à economia de energia e a preservação do 
meio ambiente.  

 

4.2. Desenvolvimento de metodologias de ensino para aulas práticas. 

Meta: disponibilizar  material didático para apoio às aulas práticas que atendam 20% 
dos alunos matriculados nos cursos técnicos.  

 

4.3. . Difusão de conhecimentos e práticas desenvolvidas na Cetec. 

Meta: ampliar em 10% o número de publicações e de participantes da Cetec em 
Seminários,  Congressos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO ESCOLAR  – Resp. Sonia Fernandes  

 

5.1. Projetos de orientação e acompanhamento da gestão escolar das Unidades de Ensino, sob a 
responsabilidade da equipe de supervisão educacional 

Meta: 100% dos novos diretores preparados para a gestão das Unidades de Ensino. 

 

5.2. Gestão de Legislação e Informação  

 

5.3. Metodologias de Ensino e Avaliação da Aprendizagem  
 

Metas: 
 

 Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento e avaliação das práticas pedagógicas de 
todas as escolas  

 Acompanhar e avaliar as práticas docentes no processo de planejamento e 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  -   20 escolas  

 Desenvolver um sistema informatizado para o Plano de Trabalho Docente  

 

5.4. Avaliação da Gestão Escolar  
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Metas: 

 Adequar e aprimorar o Sistema Informatizado do Plano Plurianual de Gestão  

 Orientar e avaliar o PPG de todas as ETECs 

 Atualizar o Sistema Informatizado do Observatório Escolar 

 Realizar Observatório Escolar de todas as Etecs (com mais de 1 ano de  existência)  e 
Classes Descentralizadas (todas) 

 Desenvolver sistema de gestão para as Classes Descentralizadas 

 

5.5. Levantamento, registro e divulgação dos indicadores escolares 

 

 

6. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS – 
Resp.  Ivone L.Ramos 

 

Meta: desenvolver e implantar no Centro Paula Souza um sistema de avaliação de 
competências profissionais para fins de certificação para 2 habilitações profissionais. 

  

7. COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL – Resp. Margarete dos Santos 

 

Meta: ampliar em 10% os projetos em parceria com outras instituições de ensino ou de  
pesquisa  

 

7.1. Desenvolvimento de parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais no 
Brasil e no Exterior  

7.2. Promoção de Concursos,Seminários e visitas técnicas. 

 

8. APOIO  AOS  PROJETOS DO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA E DO CONSELHO 
DELIBERATIVO – Resp. Prof. Almério Melquíades de Araújo 

 

Metas: atender 100% da demanda do Gabinete e do Conselho Deliberativo 

 

8.1. Feira Tecnológica do Centro Paula Souza 

8.2. Projetos em parceria com a FUNDAP, Portal Click Idéia, Univesp, Fundação Pe. Anchieta. 

8.3. Programa Brasil Profissionalizado. 
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9. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA CETEC – Resp. Prof. Almério M. de Araújo 

 

Meta: manter os indicadores de 2010 com a ampliação prevista da equipe e do número 
de projetos. 

 

Sugestões de projetos 

9.1. Gestão do  desenvolvimento profissional - Silvana 

9.2. Gestão do  desenvolvimento curricular dos cursos presenciais – Soely 

9.3. Gestão do  desenvolvimento curricular dos cursos à distância - Rogério 

9.4. Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento – Eva 

9.5. Gestão da Cooperação Interinstitucional - Margarete 

9.6. Gestão e apoio aos serviços administrativos da CETEC - Nelson 

 

 

 


