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Caro Aluno, 

 

Seja BEM-VINDO(a) à ETEC Bartolomeu Bueno da 

Silva – Anhanguera! 

 

Este Manual tem como objetivo ajudá-lo(a) a 

entender melhor sobre o funcionamento desta ETEC. 

Você encontrará informações pertinentes aos 

procedimentos pedagógicos e administrativos, seus 

direitos e deveres, bem como, sobre a história 

desta ETEC e sua Estrutura Organizacional Atual. 

Leia com atenção e dê a devida importância que o 

preste possui para a boa convivência de todos. 

Desejo que você obtenha nesta instituição os 

objetivos esperados para seu crescimento 

profissional e acadêmico. 

 

 

 

                          Reginaldo Ribeiro 

Diretor de Escola Técnica 
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LOCALIZAÇÃO 

 

 Av. Tenente Marques, s/nº (Altura do nº 5300) - 

Fazendinha - CEP: 06529-001  

Santana de Parnaíba/SP 

 

CONTATO 

 

 TEL: (11) 4156-1006 / (11) 4156-1435 

 

E-MAIL: etecanhanguera@gmail.com 
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Estrutura Organizacional 

 

Equipe da Direção Escolar 

 

 

Reginaldo Ribeiro 

Diretor de Escola Técnica 

 

Guilherme Torres Pavani 

Assistente Técnico Administrativo I 

 

Mateus Silva Santos 

Diretor de Serviço Administrativo 

 

Anderson Barbosa de Lima 

Diretor de Serviço Acadêmico 

 

Uilson Nunes de Carvalho Junior 

Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação 

Pedagógica 

 

Simone dos Santos Medeiros Lacerda 

Professora Coordenadora de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 

Educacional 

 

Anderson Santos de Souza 

Coordenador de Projetos Responsável pela Classe Descentralizada 
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Coordenadores de Curso 
 

 

Profª Simone Eziquiel Brito Simão 

Coordenadora do Ensino Médio Integrado ao Técnico 

 

Profª Luciana Madureira Domingues 

Coordenadora do Curso de Segurança do trabalho 

 

Profº Isaías Antônio Oliveira 

Coordenador do Curso de Contabilidade 

 

Profº Emílio Brito Miranda 

Coordenador do Curso de Informática para Internet 

Coordenador dos Laboratórios 
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Corpo Docente por Curso e Módulo/Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIM Informática para 

Internet 

Coordenadora: 

Simone Eziquiel 

1º Ano: 

 PORTUGUES - ELAINE 

 MATEMÁTICA - SIMONE EZIQUIEL 

 HISTORIA -RENATO CUSTÓDIO 

 GEOGRAFIA - ANDERSON MARIOTO 

 INGLÊS- UILSON 

 QUIMICA - SÉRGIO 

 FÍSICA - GILSONEY 

 BIOLOGIA - ALINE 

 SOCIOLOGIA - DOUGLAS 

 FILOSOFIA - UILSON 

 ARTES - CLAUDIA 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - ANDERSON SANTOS 

 ECO - GUILHERME 

 GSO - CRISTIANO/RENAN 

 IMC - EMILIO/RENAN 

 LP - CLÉLIA/CRISTIANO 

 OSAI-CLÉLIA/EMÍLIO/ANDRÉ SUZIGAN 

 AD-RENAN/CLÉLIA 

 

Informática para Internet 

Coordenador: 

Emílio Brito Miranda 

3º Módulo: 

 DSII-SIMONE 

 TLBDII-CLÉLIA 

 DTCC - CLÉLIA 

 ECO - JOSEFA 

 PAWII - SIMONE 

 RCDII - EMILIO 

 DSII-SIMONE 

 MW - CLÉLIA 

 DDWSIII-SIMONE 

 PI - RENAN 

 

Administração 

Coordenador: 

Anderson Santos 

1º Módulo: 

 POC - ISABEL 

 AI - ANDRÉ 

 GE - ADRIANA 

 CF - WILSON 

 LTT - ELAINE 

 ECO - GUILHERME 

 GPI - MÁRCIO 

 TO - MÁRCIO 
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Contabilidade 

Coordenador: 

Isaías de Oliveira 

1º Módulo: 

 AI- ANDERSON/CLÉLIA 

 EMF - DAVID 

 DCE - JOSEFA 

 OF - SIMONE E. 

 CI - DÉBORA 

 GDC - ELEMAR 

 LST - GUILHERME 

 CI - DÉBORA 

 ECO - GUILHERME 

 LTT – AURÉLIO 

2º Módulo: 

 CEC - DAVID 

 CI - ISAIAS 

 CC - ISABEL 

 PEP - DÉBORA 

 II - UILSON 

 PTCC - ISABEL 

 PTE - ISABEL 

 SIC - ELEMAR 

3º Módulo: 

 TCC-ISAIAS 

 CP - DÉBORA 

 CONTROL - ELEMAR 

 EADF - ISABEL 

 DTCC - ISABEL 

 CA - DÉBORA 

 CTII - ISABEL 

 PJ III- ELEMAR 

 

Segurança do Trabalho 

Coordenadora: 

Luciana Madureira 

1º Módulo: 

 INR - FERNANDINHO 

 FSST- ALEXANDRE 

 ECO- JOSEFA 

 GE- MÁRCIO. 

 AI- ANDERSON/JOÃO 

 MAST- ALINE 

 II - UILSON 

 LTT - AURÉLIO 

2º Módulo: 

 AET- CARLOS EDUARDO 

 TEC- LUCIANA 

 SPI- ALEXANDRE 

 RHT- FERNANDINHO 

 HST- FERNANDINHO 

 PTCC- LUCIANA 

 RDST- PAULO 

 GS- EDUARDO AR 

3º Módulo: 

 PCS- ALEXANDRE 

 PDPT- CARLOS EDUARDO 

 NST- FERNANDINHO 

 PASST- ALEXANDRE 

 DTCC- LUCIANA 

 SEV- EDUARDO 

 AR- FERNANDINHO 
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ETEC Bartolomeu Bueno da Silva 

Anhanguera 

 

A ETEC Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera, que presta uma homenagem 

ao seu patrono, bandeirante paulista, que foi um dos primeiros a explorar 

o Brasil Central, no século XVII. Começou suas atividades em JUL/12. 

Atualmente oferta o Curso Técnico em Informática para Internet Integrado 

ao Ensino Médio (integrado manhã e tarde), Técnico em Contabilidade (turmas 

de tarde e noite) e Técnico em Segurança do Trabalho (turmas de noite), 

sendo que recentemente foi inaugurada a Classe Descentralizada – Extensão 

EMEF Senhor Bom Jesus, no município de Pirapora do Bom Jesus/SP. 

 

ESTRUTURA DA UNIDADE 

 

Localizada em uma região muito populosa, a Escola Técnica é proveniente 

de um convênio com o governo do Estado, que investi em equipamentos, corpo 

docente e demais funcionários da escola, por meio do Centro Paula Souza, 

que administra a ETEC. A estrutura foi levantada em um terreno de 10 mil 

m², localizado na Estrada Tenente Marques e tem de área construída 7.280,35 

m² divididos em três pavimentos. São 15 salas de aula, seis laboratórios, 

uma biblioteca, auditório para 200 pessoas e quadra poliesportiva. 

 

MISSÃO 
 

 

Oferecer Educação de Nível Médio e Educação Profissional de qualidade aos 

munícipes de Santana de Parnaíba e região, para que sejam cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres e profissionais capacitados, 

habilitados e componentes para atuarem nas suas áreas de formação com 

excelência, contribuindo para o desenvolvimento regional e melhora da 

qualidade de vida da comunidade. 
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VISÃO 
 

 

Ter o reconhecimento da comunidade em que está inserida por ser uma escola 

que ministre ensino de qualidade e continuamente buscando elevar o nível 

de aprendizagem, desta forma quebrando paradigmas, fornecendo à sociedade 

profissionais que atuem como protagonistas em suas áreas de atuação. 

O processo educacional vive em constantes modificações, atualizações 

conceituais e estruturais, que precisam e devem ser percebidas na dinâmica 

de seu processo, sabendo-se que a educação está intrinsicamente relacionada 

a aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, sendo um dos 

principais instrumentos para que o ser humano constitua sua identidade. 

Partindo deste princípio, nossa unidade escolar priorizou que o eixo 

norteador de nosso trabalho será o PPG - Plano Plurianual de Gestão (2013-

2017), entendendo como um processo de partilha, buscando a participação 

de todos na escola, seguindo as disposições da LDB 9394/96, os PCN's, 

ENEM, Regimento Comum das ETEC's e do CEETEPS. 

Desta forma o PPG deve propiciar no processo educacional a articulação 

entre as esferas cognitivas e afetivas da aprendizagem. Tendo como 

parâmetro uma processo educacional democrático, a participação de todos é 

de suma importância para a melhoria da vida dos cidadãos. 

Todos opinando, aprendendo, imaginando e participando, com o intuito de 

atingir novas conquistas, ter novas relações sociais e progredir enquanto 

sociedade. Este PPG não é imposto, não pode ser visto como um dogma, mas 

sim como um organismo vivo e em constante construção pela comunidade 

escolar, desta forma os agentes deste processo irá incorpora o PPG em suas 

práticas cotidianas, proporcionando assim interação constante. 

 

 

VALORES 
 

 Sustentabilidade 

 Compromisso com a Qualidade 

 Clareza nas Responsabilidades 

 Transparência 

 Aprendizado Continuado 

 Trabalho em Equipe 

 Olhar Humano 
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CURSOS 

 

Curso Técnicos Oferecidos Manhã Tarde Noite 

Informática para Internet Integrado ao 

Ensino Médio   
80 vagas - 

Logística Integrado ao Ensino Médio   40 vagas - 

Contabilidade - - 
40 

vagas 

Segurança do trabalho - - 
40 

vagas 

Administração (Classe Descentralizada no 

Município de Pirapora do Bom Jesus/SP). 
- - 

40 

vagas 

 

HORÁRIOS 

 

 Atendimento Secretaria: 

Início às 07h30 

Término às 22h00 

De Segunda à Sexta-Feira 
 

 Ensino Médio Integrado ao Técnico: 

Entrada às 08h00 

Saída às 16h00 de segunda à quinta-feira 

Saída às 15h10 na sexta-feira 

 

 Ensino Técnico – Tarde: 

Das 13h20 às 17h45 

De Segunda à Sexta-Feira 

 

 Ensino Técnico – Noite: 

Das 19h00 às 22h50 

De Segunda à Sexta-Feira 
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FUNDAMENTALIZAÇÃO DESTE MANUAL 

 

Este Manual do Aluno está fundamentado segundo o 

Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Estadual 

de Educação Tecnológica “Paula Souza”, conforme 

Deliberação nº003 de 18 de Julho de 2013 publicado em 

D.O.E. 

 

INGRESSO 

 

A abertura das inscrições para o ingresso nos cursos e programas de Ensino 

Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio será divulgada por 

meio de um edital publicado pela Imprensa Oficial, garantindo sua 

divulgação pública, com indicação dos requisitos, condições e sistemática 

do processo. 

 

MATRÍCULA 

 

Cursos Técnicos 

Artigo 54 - A matrícula inicial do aluno será efetuada mediante 

requerimento do pai ou responsável ou do próprio candidato, a partir dos 

16 anos de idade.  

§ 1º - Constará do requerimento a concordância expressa a este Regimento 

Comum e às outras normas em vigor na Etec.  

§ 2º - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos 

exigidos pela escola.  

§ 3º - A matrícula nas séries ou módulos iniciais será confirmada no 

prazo de cinco dias letivos, a contar do início da série/módulo, ficando 

sujeita a cancelamento no caso da falta consecutiva do aluno durante o 

referido período, sem justificativa.  

§ 4º - Será autorizada a matrícula inicial durante os trinta dias 

consecutivos a partir do início das aulas, para preenchimento das vagas 

remanescentes. 
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Vagas Remanescentes 

Artigo 55 - São condições para matrícula a partir do segundo módulo na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

I. ter sido classificado por promoção ou retenção na própria escola, ou 

II. ter sido classificado por transferência, ou 

III. ter sido classificado de acordo com o contido no artigo 48, seus 

parágrafos e incisos, ou 

IV. ter sido reclassificado, de acordo com o contido no artigo 49. 

Artigo 56 - São condições para matrícula no Ensino Médio: 

I - na primeira série: ter concluído o Ensino Fundamental; 

II - a partir da segunda série: por classificação ou reclassificação. 

 

Ensino Médio 
 

Artigo 56 - São condições para matrícula no Ensino Médio:  

I - na primeira série: ter concluído o Ensino Fundamental;  

II - a partir da segunda série: por classificação ou reclassificação. 
 

ATENÇÃO: Perderá a vaga, em qualquer série ou módulo em que 

estiver matriculado, o aluno que se ausentar da escola por 15 

dias consecutivos, sem justificativa, independente da época em 

que ocorrer. 

 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Artigo 43 - Observadas as normas do sistema de ensino, as Etecs poderão 

avaliar, reconhecer e certificar competências adquiridas pelo interessado 

em:  

I - componentes curriculares ou cursos, concluídos com aproveitamento e 

devidamente comprovados, na própria escola ou em outras escolas;  

II - em estudos realizados fora do sistema formal de ensino;  

III - no trabalho ou na experiência extraescolar. 

 

§ 1º   -  O processo de aproveitamento de estudos, avaliação, reconhecimento 

e certificação de competências será realizado por uma comissão de três 
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professores, designada pela Direção que, para isso, utilizará exame de 

documentos, entrevistas, provas escritas ou práticas ou de outros 

instrumentos e emitirá parecer conclusivo validando as competências 

desenvolvidas. 

§ 2º - As competências reconhecidas poderão ser aproveitadas pelo aluno 

para fins de classificação ou prosseguimento de estudos. 

§ 3º – A comissão, prevista no §1º, indicará a dispensa parcial ou total 

de componentes curriculares da série ou módulo para fins de continuidade 

de estudos. 

§ 4º – Na educação profissional, serão utilizados como referência no 

processo de avaliação, reconhecimento e certificação de competências o 

plano de curso e o perfil profissional de conclusão da qualificação 

profissional ou da habilitação profissional de técnico. 

§ 5º - O disposto neste artigo, aplica-se, no que couber, à dispensa de 

componentes curriculares do Ensino Médio. 

Artigo 44 – O aluno retido em qualquer módulo da educação profissional ou 

série do Ensino Médio poderá optar por cursar apenas os componentes 

curriculares em que foi retido, ficando dispensado daqueles em que obteve 

promoção, mediante solicitação do próprio aluno ou, se menor, de seu 

responsável legal. 

 

 RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Artigo 69 - 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: 

 

Menção Conceito Definição Operacional 

 

MB 

 

Excelente 

O aluno obteve excelente desempenho no 

desenvolvimento das competências do componente 

curricular no período 

 

B 

 

Bom 

O aluno obteve excelente 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 
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§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão 

acompanhadas de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, 

indicando ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem.  

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após 

concluído cada módulo ou série, expressarão o desempenho global do aluno 

no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre 

promoção ou retenção pelo Conselho de Classe. 
 

 

 CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Artigo 74 - Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá 

apuração independente do rendimento.  

 

Artigo 75 - Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas de 

efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos componentes 

curriculares. 
 

SAÍDA ANTECIPADA 

 

Artigo 103 - São deveres dos alunos: 

II - comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades 

escolares programadas, empenhando-se no êxito de sua execução; 

 

- O Aluno que chegar atrasado ou sair antes do término das aulas deverá 

arcar com as faltas, conforme regimento e assinar o Livro de Registros 

na Secretaria Acadêmica. 

Obs: Quando menor deverá ter a prévia comunicação dos pais. 

       

  DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 40 - Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados 

em locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos 

experiências profissionais ou de desenvolvimento sociocultural ou  
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científico, pela participação em situações reais de vida e de trabalho 

no seu meio.  

 

Parágrafo único - Toda atividade de estágio será curricular e 

supervisionada.  

 

Artigo 41 - A matriz curricular do curso de educação profissional 

indicará a carga horária mínima a ser cumprida, quando o estágio 

profissional for obrigatório para o aluno.  

Parágrafo único - O aluno que comprovar exercer ou ter exercido funções 

correspondentes às competências profissionais desenvolvidas à luz do 

perfil profissional de conclusão do curso, poderá ser dispensado, no 

todo ou em parte, do cumprimento da carga horária mínima do estágio 

obrigatório, mediante avaliação pela escola. 

 

Artigo 42 - A sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos 

estágios, bem como a operacionalização de sua execução ou dispensa, será 

elaborada pela Etec, consoante diretrizes expedidas pelo CEETEPS, 

respeitada a legislação. 

 

Para maiores informações consultem o Manual do Estágio ou 

entre em contato com a Equipe de Assistência Técnica 

Administrativa. 

 

 DIREITO DOS ALUNOS 

 

Artigo 101 - São direitos dos alunos: 

I - concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições 

auxiliares e no órgão representativo dos alunos; 

II - participar na elaboração de normas disciplinares e de uso de 

dependências comuns, quando convidados pela Direção ou eleitos por seus 

pares; 

III - receber orientação educacional e/ou pedagógica, individualmente ou 

em grupo; 

IV - recorrer à Direção ou aos setores próprios da Etec para resolver 

eventuais dificuldades que encontrar na solução de problemas relativos a 

sua vida escolar, como: aproveitamento, ajustamento à comunidade e 

cumprimento dos deveres; 

 



 
 

ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA -ANHANGUERA – Est. Tenente Marques, s/n – Bairro Jardim do Luar (Fazendinha)  
Santana de Parnaíba/SP – TELEFONE: (11) 4156-1006 / 4156-1435 - E-mail: e.bsilva.dir@centropaulasouza.sp.gov.br 

 

V - recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, nos termos 

previstos pela legislação; 

 

VI - requerer ou representar ao Diretor sobre assuntos de sua vida escolar, 

na defesa dos seus direitos, nos casos omissos deste Regimento; 

VII - ser comunicado sobre os resultados da avaliação e critérios 

utilizados de cada componente curricular; 

VIII - ser informado, no início do período letivo, dos planos de trabalho 

dos componentes curriculares do módulo ou série em que está matriculado; 

IX - ser ouvido em suas reclamações e pedidos; 

X - ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações 

ou preferências; 

XI - ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as 

atividades extraclasse promovidas pela Etec; 

XII - ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades 

mediante estudos de recuperação, durante o período letivo; 

XIII - ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a 

legislação. 

Artigo 102 - Os órgãos representativos dos alunos terão seus objetivos 

voltados à integração da comunidade escolar visando à maior participação 

do processo educativo e à gestão democrática da Etec. 

Parágrafo único - A Etec propiciará condições para a instituição e o 

funcionamento de órgãos representativos dos alunos. 

 

 DEVERES DOS ALUNOS 

 

Artigo 103 - São deveres dos alunos: 

I - conhecer, fazer conhecer e cumprir este Regimento e outras normas e 

regulamentos vigentes na escola; 

II - comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares 

programadas, empenhando-se no êxito de sua execução; 

III - respeitar os colegas, os professores e demais servidores da escola; 
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IV - representar seus pares no Conselho de Classe, quando convocado pela 

Direção da Escola; 

V – cooperar e zelar na conservação do patrimônio da escola e na manutenção 

da higiene e da limpeza em todas as dependências; 

 

VI - cooperar e zelar pela sustentabilidade e preservação ambiental, 

utilizando racionalmente os recursos disponíveis; 

VII - indenizar prejuízo causado por danos às instalações ou perda de 

qualquer material de propriedade do CEETEPS, das instituições auxiliares, 

ou de colegas, quando ficar comprovada sua responsabilidade; 

VIII - trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola, de modo 

a manter-se o respeito mútuo e a atender às normas de higiene e segurança 

pessoal e coletiva. 

 

PROIBIÇÕES 

 

Artigo 104 - É vedado ao aluno: 

I - apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar e o convívio 

social; 

II - ausentar-se da sala de aula durante as aulas sem justificativas; 

III - fumar em qualquer das dependências escolares; 

IV - introduzir, portar, guardar, vender, distribuir ou fazer uso de 

substâncias entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, ou comparecer 

embriagado ou sob efeito de tais substâncias na Etec; 

V – introduzir, portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material 

que possa causar riscos a sua saúde, a sua segurança e a sua integridade 

física, bem como as de outrem; 

VI - ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou 

utilizar materiais e equipamentos alheios a elas; 

VII – praticar jogos sem caráter educativo nas dependências da Etec, exceto 

quando contido nos planos de trabalho docente; 
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VIII - praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral 

contra pessoas, ou ter atitudes que caracterizam preconceito e 

discriminação; 

IX – praticar quaisquer atos que possam causar danos ao patrimônio da 

escola ou de outrem nas dependências da Etec; 

X - promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem 

autorização da Direção; 

 

 

XI - retirar-se da unidade durante o horário escolar e da residência de 

alunos (alojamentos), sem autorização; 

XII – Utilizar das novas tecnologias dentro do ambiente escolar com o 

intuito de denegrir a imagem dos membros da comunidade escolar. 

Artigo 105 - As Etec’s elaborarão, com participação da comunidade escolar, 

as normas de convivência, consoante diretrizes que serão estabelecidas 

pelo CEETEPS. 

 

 PENALIDADES 

 

Artigo 106 - A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos 

dos artigos 103 e 104, deste Regimento, sujeita o aluno às penas de 

advertência, de repreensão por escrito, de suspensão e de transferência 

compulsória pelo Diretor de Etec. 

§ 1º - A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela Direção, quando 

atingidos os efeitos educacionais esperados. 

§ 2º - A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividades de 

interesse coletivo, ouvido o Conselho Tutelar. 

§ 3º - A aplicação da penalidade de transferência compulsória, deverá ser 

referendada pelo Conselho de Escola e, quando a aluno menor, deverá ser 

notificado o Conselho Tutelar. 

§ 4º - É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa, nos prazos 

estabelecidos pela notificação. 

Artigo 107 - A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada: 
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I - quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu 

responsável; 

II - à autoridade policial do município, se for considerada grave; 

III - ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o aluno for 

menor de idade. 

 

PERFIL DO 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. 

 

PERFIL DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

É o profissional que elabora e implementa políticas de saúde e de segurança 

do trabalho (SST). Realiza auditorias, acompanhamento e avaliação na área. 

Identifica variáveis de controle de doenças, de qualidade e do meio 

ambiente. Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do 

trabalho. Participa de perícias e fiscalizações e atua em processos de 

negociação. Participa da adoção de tecnologias e de processos de trabalho. 

Gerencia documentação de SST. Investiga, analisa acidentes e recomenda 

medidas para sua prevenção e controle. 
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PERFIL DO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

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. 

 

PERFIL DO 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. 

 

PERFIL DO TÉCNICO EM LOGÍSTICA 
 

É o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de 

planejamentos, operações e controles de programação da produção de bens e 

serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de 

compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, 

de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando 

tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os 

procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do 

trabalho no sistema logístico. 


