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 UNIDADE DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 

PLANEJAMENTO 2013  

 

OBJETIVOS, metas e grupos de projetos 

 

1. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  ( meta 2013 : 6652 professores e gestores capacitados) 

 

1.1. Atualização técnica e pedagógica de professores e auxiliares docentes das escolas técnicas com 
recursos federais -   Programa  Brasil Profissionalizado 

 Meta:  

✓ Oferecer  3000 vagas em cursos de 40 horas de formação continuada para atualização 
técnica e pedagógica de professores das escolas técnicas,  sendo 2500 do Centro 
Paula Souza e 500 de outras instituições de EPT públicas do Estado de São Paulo. 

✓ Meta:  ampliar em 20% o número de Etecs e classes descentralizadas com professores 
preparados para oferecer resposta às demandas de atendimento de pessoas com 
deficiência, o que corresponde a 72 unidades 

1.2. Qualificar docentes da educação profissional oferecendo cursos de aperfeiçoamento  e do 
curso de Formação Especial  de Professores conforme projeto  de capacitação do Programa 
Brasil Profissionalizado. 

Metas: 

✓ Oferecer 320 vagas para o curso de aperfeiçoamento em Educação Profissional de 
Jovens e Adultos, sendo no mínimo 32 vagas para professores de outras instituições 
públicas do Estado de São Paulo. 

✓ Oferecer 600 vagas para o curso de Formação Especial de Professores na modalidade 
EAD em parceria com a Unidade de Pós Graduação, sendo 540 professores de Etecs e 
60 professores de outras Instituições Públicas do Estado de São Paulo. 

1.3. Formação continuada de  professores e auxiliares docentes das escolas técnicas com recursos 
estaduais 

✓ Ofertar cursos de atualização técnica e pedagógica para professores a auxiliares 
docentes que atendam 100%  das  demandas específicas relativas ao 
desenvolvimento curricular e a projetos  institucionais e de parcerias (inclui UNESCO, 
CLICKIDEIA, MICROSOFT, PREMIOESEG,etc...) 
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1.4. Qualificar os gestores das Etecs,  Classes Descentralizadas e da Cetec .  

Metas:  

✓ Capacitar 100% do quadro de professores na função de Direção ou Coordenação de 
Classes Descentralizadas  

✓ Oferecer cursos de atualização técnica, pedagógica ou em gestão a 50% de 
professores na função de coordenadores de projetos, de área ou pedagógicos. 

1.5. Qualificar  os responsáveis pelos serviços de apoio ao ensino :  diretores de serviço acadêmico e 
administrativo, assistentes técnicos administrativos (ATA) e bibliotecários.  

Metas: 

✓ Ofertar um curso de atualização em procedimentos acadêmicos para 100 % das Etecs. 

✓ Oferecer a  50% das Etecs cursos de atualização serviços administrativos para controle e 
avaliação  da atividade docente: atribuição e reposição de aulas, desenvolvimento de 
projetos, entre outros.  

 

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 30 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 2013  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 2013   por  cursos de especialização e 
por cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional o que somam 5 
cursos. 

2.4.Atualização e elaboração dos padrões de instalações e materiais e acervo dos cursos ou 
currículos desenvolvidos em 2012. 

Meta: definir um padrão de laboratórios e atualizar a especificação do acervo bibliográfico 
para os currículos revistos ou construídos em 2012 

 

 

 

2.5.Autorização ou ciência dos Planos de Curso implantados em 2013  
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Meta: obter a autorização e/ou a ciência do Conselho Estadual de Educação para todas as 
novas habilitações implantadas em 2013 , incluindo as re-elaborações curriculares e cursos em 
caráter experimental. 

 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 2013 .  

2.7. Garantir a  implantação dos  currículos re-elaborados em 2013 . 

Meta: criar e aplicar uma sistemática para monitorar a implantação dos 42 novos currículos 
aplicados em 2013 . 

 

3. DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DA MODALIDADE À DISTÂNCIA  

3.1   Manutenção e atualização do Programa Telecurso TEC               

 Metas:  

✓ Adequar o Programa às novas condições de hospedagem e  exigências da Resolução 
CNE/CEB  6/2012. 

✓ Ampliar os canais de divulgação, visando atingir um aumento de 10% da sua  
demanda. 

✓ Aumentar o índice de permanência de alunos em 5% em relação ao ano de 2012.  
✓ Implantar metodologia de monitoramento sistemático, envolvendo alunos, egressos, 

professores e gestores. 
3.2  Implantação do Programa Rede e-Tec Brasil 

 

Metas:  

✓ Finalização da produção dos materiais instrucionais dos cursos de Eletrônica e 
Informática. 

✓ Implantação do curso de Informática no 2º semestre de 2013, ofertando 400 vagas. 
✓ Replanejamento junto a SETEC/MEC sobre 6 dos cursos a serem ofertados com 

financiamento do Programa. 
✓ Configurar e hospedar o Ambiente Virtual de Aprendizagem para o Programa. 

 

3.3 Produção de material de apoio instrucional 

Metas:  

✓ Organizar estrutura de  utilização do Estúdio de Produção de Áudio e Vídeo, 
localizado na Etec de Artes,  visando o incremento de uso e publicação destas mídias 
na produção de materiais instrucionais. 

✓ Sistematizar o uso de ferramenta de apoio, portal virtual de aprendizagem,  ao 
processo de ensino aprendizagem para alunos do Ensino Técnico, desenvolvendo 
materiais instrucionais de apoio para cursos de, pelo menos, um eixo tecnológico. 

✓ Elaborar e sistematizar a oferta de uso de 100% do material instrucional para curso 
de EJA – Ensino Médio, com o apoio do Portal Click Ideia. 

3.4  Atribuição de aulas EaD 
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Meta: estabelecer diretrizes institucionais, no âmbito da Cetec, para a contratação e 
atribuição de aulas para professores na modalidade de EaD. 
 

4. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  

4.1.  Implementação de novas estruturas administrativas e pedagógicas desencadeadas por 
projetos de prospecção e pesquisa. 

Metas:  

✓ Proceder e divulgar pelo menos um trabalho de prospecção e pesquisa que subsidie 
projetos de melhoria dos cursos técnicos  

✓ Implantar ao menos uma iniciativa, tomando por base os projetos de prospecção 
desenvolvidos em 2012.  

✓ Aumentar em 30% o nº de alunos participantes do Programa de Pré - Iniciação 
Científica com USP e/ou outras universidades públicas com financiamento pelo CNPq. 
 

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: ampliar em 20% o número de professores que utilizam  material didático organizado 
ou produzido pela Cetec para apoio às aulas práticas. 

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 2013  

✓ Implantar um sistema de gestão das publicações de professores e gestores da Cetec. 

 

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. 

4.6. Desenvolvimento de Portais Educacionais para apoio ao EM e ET   

Metas: 
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✓ Manter os indicadores de utilização do Portal Click Idéia mesmo com a ampliação de 
matrículas 

✓ Fomentar a utilização de portais educacionais para  Ensino Técnico. 

4.7. Desenvolver os princípios da Economia Criativa no âmbito do Centro Paula Souza 

Meta: 

✓ Envolver 15% das Etecs ( 30 Unidades de Ensino) em programas ou projetos voltados 
à Economia Criativa  

5. DESENVOLVIMENTO ESCOLAR   

5.1. Orientação, acompanhamento e avaliação da gestão escolar 

Metas:  

✓ Desenvolver Sistema Informatizado do Plano Plurianual de Gestão – PPG integrando-
o a outros projetos/sistemas da Cetec até junho de 2013 .  

✓ Reestruturar o Observatório Escolar desenvolvendo uma nova ferramenta que 
verifique os aspectos qualitativos da gestão escolar de todas as Etecs e das classes 
descentralizadas, até abril de 2013. 

 

5.2. Orientação, acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Metas: 

✓ Orientar e acompanhar o cumprimento do currículo em 100% das Etecs, a partir dos 
indicadores de evasão e outros resultantes do trabalho realizado pela supervisão 
pedagógica em 2012.  

 

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 março de 2013 . 

✓ 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  

Meta:Adequar o Sistema Etec para o Sistema Acadêmico Institucional. 

 

6. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS  

Metas:   

✓ Implantar polos em Etecs de reconhecida excelência em habilitações técnicas de nível 
médio, para realização de avaliação de competências para fins de diplomação e 
revalidação de diplomas estrangeiros.  

✓ Aumentar em 20% a inscrição de Trabalhadores  no Vestibulinho de acesso ao 2º 
módulo de vagas remanescentes. 
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7. COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL  

7.1. Sedimentar e ampliar as ações com instituições públicas, privadas e não governamentais do 
Brasil e no Exterior  parceiras do Centro Paula Souza 

Metas:  

✓ Desenvolver ao menos uma ação com instituições com parcerias e acordos de 
cooperação  estabelecidos até 2011. 

✓ Ampliar em 10% o número de projetos com outras instituições de ensino ou de  
pesquisa . 

✓ Estabelecer, no mínimo, duas novas parcerias institucionais voltadas para  o 
desenvolvimento de  estudos e oferta de cursos em EaD. 

 

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- 2013  

8.2. Captação de recursos com o desenvolvimento de projetos atendendo a programas do 
Governo Federal e Estadual ( Pronatec, Brasil Profissionalizado, eTec Brasil)  

8.3. Apoio técnico e operacional para o desenvolvimento de projetos da Secretaria do 
Desenvolvimento:  intercâmbio para Inglês e espanhol 

8.4. Desenvolvimento do projeto para fomento da inovação nas Etecs em atendimento às 
demandas do Grupo Inova Centro Paula Souza 

8.5. Representação do Centro Paula Souza em Conselhos. 

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

8.7. Gestão dos Pareceres Técnicos na avaliação de cursos profissionalizantes  da iniciativa 
privada, conforme demanda do CEE.   

 

9. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA CETEC    

Meta: manter os indicadores de 2012: 

✓ Atividades e eventos realizados/atividades e eventos previstos  

✓ Participação em eventos ( participantes /participantes previstos),  

✓ Recursos:  executado/ planejado  

Sugestões de projetos 

9.1. Gestão de projetos da Cetec Capacitações.  

9.2. Gestão do  Laboratório de Currículo. 
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9.3. Gestão do  desenvolvimento dos cursos técnicos à distância. 

9.4. Gestão dos  serviços administrativos da CETEC   . 

9.5. Gestão da informação. 

9.6. Gestão dos projetos com Hae nas Etecs e na Cetec. 

 

 

 

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS PARA ABERTURA NO SAEP 

 

 

Nome do professor 

Cód*  nome do projeto Objetivos e metas Carga horária 
Prevista 

    

    

    

Total  

Cod = código conforme Plano de Metas 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

6 de Nov Divulgação do Plano de Metas e dos procedimentos para inclusão  
e aprovação de projetos 

6 a 16 de Nov.   Proposição dos projetos  

17 de Nov. a 02 de Dez Edição dos Projetos no SAEP 2013 

3 de dez 19 de Dez Avaliação, correção e ajustes. 

20 dez Fechamento do portfólio de projetos e  da carga horária dos 
professores. 

 

 

 

 


