UNIDADE DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
PLANEJAMENTO 2012
OBJETIVOS, metas e grupos de projetos
1. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ( meta 2012: 6127 professores e gestores capacitados)
1.1.

Atualização técnica e pedagógica de professores e auxiliares docentes das escolas técnicas
conforme projeto de capacitação do Programa Brasil Profissionalizado.
Meta: certificar 3500 professores dos cursos técnicos integrados nos 10 Eixos Tecnológicos
com no mínimo 40 horas de atualização, sendo 3150 do Centro Paula Souza e 350 de outras
instituições de EPT públicas do Estado de São Paulo, empregando os recursos do Programa
Brasil Profissionalizado.

1.2.

Qualificar os gestores das Etecs, Classes Descentralizadas e da Cetec .
Meta: capacitar 100% do quadro de professores na função de Direção ou Coordenação de
Classes Descentralizadas e 70% da equipe responsável por projetos da Cetec , o que deve
corresponder a 520 servidores.

1.3.

Qualificar docentes e gestores do EM e Técnico oferecendo cursos de aperfeiçoamento e
especialização conforme projeto de capacitação de gestores do Programa Brasil
Profissionalizado.
Meta: Certificar 320 professores com 180 horas de aperfeiçoamento em EJA e 60 gestores
com 420 h de especialização em gerenciamento de projetos na EPT .

1.4.

Qualificar os responsáveis pelos serviços de apoio ao ensino : diretores de serviço acadêmico e
administrativo, professores responsáveis por laboratórios, professores orientadores de estágio,
assistentes técnicos administrativos (ATA) e bibliotecários.
Meta: ampliar em 20% o número de participantes em cursos organizados pela Cetec
voltados para esse público alvo o que deve corresponder a 300 servidores.
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1.5.

Capacitar docentes para o EaD.
Meta: Ampliar em 50% o número de professores que utilizam o Moodle como ferramenta de
ensino com relação à 2011, o que deve corresponder a 250 professores.

1.6.

Capacitar docentes e administrativos para inclusão de pessoas com necessidades especiais no
Centro Paula Souza.
Meta: ter ao menos um responsável nas Etecs e Classes Descentralizadas preparado para
oferecer resposta às demandas de atendimento de pessoas com deficiência, o que
corresponde a capacitar 460 servidores.

2. DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DOS CURSOS DA MODALIDADE PRESENCIAL
2.1.

Atualização curricular
Meta: atualizar 100% dos currículos implantados há mais de quatro anos, o que corresponde
a 21 habilitações profissionais.

2.2.

Construção de novos currículos de habilitações profissionais presenciais, incluindo ETIM e EJA.
Meta : atender 100 % da demanda apontada até junho de 2012 por novos cursos o que
corresponde a 9 cursos

2.3. Construção de novos currículos de especializações técnicas e de cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional
Meta : atender toda a demanda apontada até junho de 2012 por cursos de especialização e
por cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional o que somam 3
cursos.
2.4. Atualização e elaboração dos padrões de instalações e materiais e acervo dos cursos ou
currículos desenvolvidos em 2011.
Meta: definir um padrão de laboratórios e atualizar a especificação do acervo bibliográfico
para os currículos revistos ou construídos em 2011
2.5.

Autorização ou ciência dos Planos de Curso implantados em 2012
Meta: obter a autorização e/ou a ciência do Conselho Estadual de Educação para todas as
novas habilitações implantadas em 2012, incluindo as re-elaborações curriculares e cursos em
caráter experimental.
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2.6.

Atualização do Catálogo de Requisitos de Titulação para Docência
Meta: atualizar o Catálogo de Requisitos de Titulação para Docência em todas as novas
habilitações implantadas em 2012.

2.7.

Garantir a implantação dos currículos re-elaborados em 2012.
Meta: criar um sistema e monitorar a implantação dos 34 novos currículos aplicados em
2012.

3. DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DA MODALIDADE À DISTÂNCIA
3.1.

Melhoria da implementação do Programa Telecurso TEC
Metas:
✓ Regularizar a oferta da modalidade aberta promovendo exames semestrais e
ampliando o canal de comunicação com o estudante.
✓ Implantar um projeto piloto da modalidade online para alunos das Etecs, com a
oferta de 2 turmas de cada uma das três habilitações, totalizando 6 turmas.
✓ Adequar os roteiros de aulas frente às revisões e atualizações que ocorreram nos
matérias didáticos.
✓ Reduzir em 10% nos índices de evasão de alunos do programa.

3.2.

Implantação do Programa Rede e-Tec Brasil no Centro Paula Souza
Metas:
✓ Implantar o curso de informática no 2º semestre de 2012, ofertando 240 vagas.
✓ Produzir 50% do material instrucional das 8 habilitações a serem oferecidas.
✓ Configurar e hospedar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (ferramenta Moodle)
Centro Paula Souza – Rede e-Tec Brasil

3.3.

Produção de material de apoio instrucional
Meta: criar um núcleo de produção de material instrucional complementar para os cursos
oferecidos pelo GEEaD.

3.4.

Desenvolver curso de EJA – Ensino Médio, na modalidade semipresencial.
Meta: elaborar e submeter ao Conselho Estadual da Educação de São Paulo um plano de
curso para o Ensino Médio na modalidade EJA até dezembro de 2012.
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4. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
4.2.

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

Meta: envolver 30% das Unidades de Ensino em projetos de redução da emissão de carbono.
4.3.

Desenvolvimento de metodologias de ensino para aulas práticas.

Meta: elaborar e/ou disponibilizar material didático para apoio às aulas práticas que
atendam 20% dos alunos matriculados.
4.4.

Difusão de conhecimentos e práticas desenvolvidas na Cetec .

Metas:
✓ 50% dos responsáveis por projetos apresentando trabalhos desenvolvidos na Cetec e
ampliar em 10 % o número de professores e gestores das Etecs apresentando
trabalhos em Seminários e Congressos .
✓ Ter mais uma publicação institucional para disseminação de práticas e experiências
da Cetec até o final de 2012
4.5.

Pesquisa de indicadores educacionais para EPT no Centro Paula Souza

Metas:
✓ Manter a publicação semestral do Mapeamento das Escolas Técnicas mesmo com a
ampliação prevista da oferta de EPT pelo Centro Paula Souza.
✓ Sistematizar a coleta, análise e divulgação de ao menos mais um indicador que
permita avaliar o impacto do trabalho da Cetec nas unidades.

5. DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
5.1.

Orientação, acompanhamento e avaliação da gestão escolar
Metas:
• Aprimorar e integrar o Sistema Informatizado do Plano Plurianual de Gestão a outros
projetos da Cetec até junho de 2012.
• Desenvolver um sistema de avaliação da gestão das Classes Descentralizadas.
• Avaliar e orientar as práticas de gestão escolar nas dimensões política, pedagógica e
administrativa de todas Etecs com 1 ano ou mais de existência
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5.2.

Orientação, acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem
Metas:
✓ Avaliar e orientar o processo de Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho
Docente – PTD do ETIM – Ensino Técnico Integrado ao Médio.
✓ Revisar e publicar as orientações para realização dos estágios supervisionados do
Ensino Técnico e do Ensino Médio.
✓ Orientar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem em 100% das ETECS, a
partir dos indicadores sobre evasão resultantes do trabalho realizado pela supervisão
pedagógica em 2011.

5.3.

Procedimentos relativos ao processo de atribuição de aulas e autorização para lecionar
Metas:
✓ Atualizar a Portaria e Instrução CETEC que disciplinam a atribuição de aulas a
docentes das ETECs do CEETEPS, até julho de 2012.
✓ Sistematizar a orientação às Unidades de Ensino, relativas a Gestão de Pessoal que
minimize o número de atendimentos por telefone e e-mail em 60%.

5.4.

Desenvolvimento dos procedimentos acadêmicos
Metas:
✓ Atualizar o Sistema ETEC de Procedimentos Acadêmicos visando futura integração
aos sistemas informatizados;
✓ Aprimorar o Sistema de Avaliação de Competências para fins de continuidade de
estudos e para fins de expedição de diplomas.

6. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Meta: desenvolver e implantar no Centro Paula Souza sistemas de avaliação de
competências profissionais para fins de certificação.
7. COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
7.1. Sedimentar e sistematizar ações com instituições públicas, privadas e não governamentais do
Brasil e no Exterior parceiras do Centro Paula Souza
Meta: desenvolver ao menos uma ação com instituições com parcerias e acordos de
cooperação estabelecidos até 2011.

Novembro 2011

5

7.2. Ampliar as parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais no Brasil e no
Exterior
Meta: ampliar em ampliar em 10% o número de projetos com outras instituições de ensino
ou de pesquisa .
8. APOIO AOS PROJETOS DO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA E DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO
Meta: atender 100% da demanda da Unidade de Ensino Médio e Técnico decorrentes de
projetos do Gabinete e da Secretaria do Desenvolvimento
8.1.

Desenvolvimento da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza- 2012

8.2.

Desenvolvimento do projeto Portal Click Idéia

8.3.

Desenvolvimento do projeto de produção de material com a Fundação Pe. Anchieta.

8.4.
Captação de recursos com o desenvolvimento de projetos atendendo a programas do
Governo Federal e Estadual ( Pronatec, Brasil Profissionalizado, eTec Brasil)
8.5.
Apoio técnico e operacional para o desenvolvimento de projetos da Secretaria do
Desenvolvimento: intercâmbio para Inglês e espanhol
8.6.
Desenvolvimento do projeto para fomento da inovação nas Etecs em atendimento às
demandas do Grupo Inova Centro Paula Souza
8.7.

Representação do Centro Paula Souza em Conselhos.

8.8.

Gestão do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no Centro Paula Souza

8.9.

Avaliação de cursos técnicos oferecidos pela iniciativa privada.

9. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA CETEC
Meta: manter os indicadores de 2011:
✓ Atividades e eventos realizados/atividades e eventos previstos
✓ Participação em eventos ( participantes /participantes previstos),
✓ Recursos: executado/ planejado
Sugestões de projetos
9.1.

Gestão do desenvolvimento profissional.

9.2.

Gestão do Laboratório de Currículo.

9.3.

Gestão do desenvolvimento dos cursos à distância.

9.4.

Gestão dos serviços administrativos da CETEC .

9.5.

Gestão da informação.

Novembro 2011

6

9.6.

Gestão dos projetos com Hae nas Etecs e na Cetec.

9.7.

Gestão do emprego da Plataforma Moodle no ambiente do Centro Paula Souza.
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