As Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), criado pelo Decreto-Lei de
06/10/1969, reger-se-ão pelo Regimento Comum, observadas, no que
couber, as disposições do Regimento do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza e a legislação de ensino.
Os princípios de gestão democrática nortearão a gestão da Unidade
de Ensino, valorizando as relações baseadas no diálogo e no consenso,
tendo como práticas a participação, a discussão coletiva e a autonomia.
A participação deverá possibilitar a todos os membros da
comunidade escolar o comprometimento no processo de tomada de
decisões para a organização e para o funcionamento entre todos os
segmentos das ETECs., buscando capacitar o educando para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para sua inserção e progressão no
trabalho e em estudos posteriores.
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1.DIREITOS REGIMENTAIS DOS ALUNOS
 Ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as atividades
extraclasse proporcionadas pela Unidade Escolar (U. E.);
 Participar na elaboração de normas disciplinares e de uso de dependências
comuns, quando convidados pela direção ou eleitos por seus pares;
 Ser informado, no início do período letivo, dos objetivos e das competências de
cada componente curricular;
 Ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante
estudos de recuperação, durante o período letivo;
 Receber orientação tanto educacional como pedagógica, individualmente ou em
grupo;
 Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou
preferências;
 Ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação;
 Apresentar suas reclamações e pedidos;
 Recorrer à Direção ou aos setores próprios da U.E., para resolver as eventuais
dificuldades que encontrar na solução de problemas relativos à sua vida escolar,
como: aproveitamento, ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres;
 Recorrer dos resultados da avaliação do seu rendimento, nos termos previstos
pela legislação;
 Justificar suas faltas nas avaliações, bem como requerer novas oportunidades;
 Concorrer a representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliares e no
órgão representativo dos alunos;
 Requerer ou representar ao diretor sobre assuntos de sua vida escolar, na defesa
dos seus direitos, nos casos omissos do regimento;
 Fica assegurada aos alunos a liberdade de expressão.

2. RENDIMENTO ESCOLAR
 A verificação do rendimento escolar compreenderá:
 Avaliação
do
rendimento
escolar
(competências);
 Apuração de frequência.
 Conceitos utilizados na avaliação do aproveitamento:
 As sínteses da avaliação do rendimento do aluno serão expressas em
menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições
operacionais:
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MENÇÕES
MB
B
R
I

CONCEITOS
EXCELENTE
BOM
REGULAR
INSATISFATÓRIO

DEFINIÇÕES
O aluno obteve EXCELENTE desempenho
O aluno obteve BOM desempenho
O aluno obteve desempenho REGULAR
O aluno obteve desempenho INSATISFATÓRIO

 Controle de frequência:
 Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independente do
rendimento;
 Será exigida a frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento) do total de
horas/ aulas de efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos
componentes curriculares;
 Conforme Lei nº 1.166/07 que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da
Rede Pública Estadual comunicarem, por escrito, o excesso de faltas de alunos,
menores, aos: I - Pais; II - Conselho Tutelar; III - à Vara da Infância e Juventude.
A Direção comunica que avisará aos pais dos alunos menores quando for atingindo o
limite de 20% (vinte por cento) das faltas e ao Conselho Tutelar e Vara da Infância e
Juventude quando não houver ação corretiva.

3. PROMOÇÃO
 Será considerado promovido na série ou módulo, o aluno que tenha obtido
rendimento suficiente nos componentes e frequência mínima estabelecida no
item anterior;
 O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho
global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada componente
curricular;
 A decisão do Conselho de Classe terá como fundamento, conforme a situação:
 A possibilidade de o aluno prosseguir estudos na série ou módulo
subsequente;
 O domínio das competências/habilidades previstas para o módulo/série ou
para a conclusão do curso;
 Na educação profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das
competências profissionais que definem o perfil de conclusão.
 O aluno com rendimento insatisfatório em até 3 (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.
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 A retenção em componentes curriculares cursados em regime de
progressão parcial não determina a retenção na série ou módulo regulares;
 O aluno poderá acumular até 3(três) componentes curriculares cursados
em regime parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes;
 Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos
no item anterior, poderão prosseguir estudos, nas séries ou módulos
subsequentes;
 O aluno retido por frequência não faz jus à Progressão Parcial.

4. RETENÇÃO
 Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o aluno com
assiduidade inferior a 75%(setenta e cinco por cento) no conjunto dos
componentes curriculares;
 Será considerado retido no ciclo ou módulo, quanto ao aproveitamento, o aluno
que tenha obtido a menção I:
 Em mais de 3(três) componentes curriculares; ou
 Em até 3 (três) componentes curriculares e não tenha sido considerado apto
pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo
subsequente; ou
 Nas séries ou módulos finais em quaisquer componentes curriculares,
incluídos os de série (s) ou módulo(s) anterior(es) cursados em regime de
progressão parcial.

5. RECLASSIFICAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO DE NOTAS
O aluno retido por aproveitamento e/ou por frequência poderá utilizar os benefícios
da reclassificação, mediante requerimento ao Diretor, em até 5(cinco) dias úteis após
a divulgação do resultado final.
O aluno pode solicitar também a reconsideração de notas, mediante requerimento ao
Diretor, em até 5(cinco) dias úteis após a divulgação do resultado final, que poderá
redefinir a menção que foi atribuída pelo professor, a partir de um parecer elaborado
pela Comissão de professores, designada pela Direção da Escola.

6. CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é um órgão colegiado que, para cada classe, terá por finalidade
decidir sobre a promoção e retenção dos alunos; reunir-se-á regularmente em época
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prevista no calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor
ou ainda por solicitação de dois terços de seus membros.

7. SECRETARIA ACADÊMICA
A Secretaria é responsável por gerenciar a vida escolar do aluno, prestando serviços
como matrículas, expedição de documentos, dentre outros.

7.1 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda à sexta-feira:
 Período da Manhã: das 8h às 12h
 Período da Tarde: das 13h às 17h30
 Período da Noite: das 18h30 às 20h
E-mail: sec.academicapfalves@etec.sp.gov.br

7.2 EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES
A expedição de documentos escolares deve ser solicitada por meio de requerimento à
Direção, na Secretaria Acadêmica, que terão os seguintes prazos para entrega










Atestados e Declarações = 1 dia útil
Certificados modulares = 15 dias úteis
Históricos Escolares = consultar o atendente
Conteúdo Programático = 7 dias úteis
Prazo para a análise e respostas de requerimentos = 3 dias úteis
Trancamento de matrícula = analisados nos conselhos de classe
Ofícios = 2 dias úteis
Outros documentos = consultar o atendente
NSA = O aluno poderá consultar suas menções e frequência no portal através do
site: http://nsa.cps.sp.gov.br, com o Login e senha de acesso fornecida na
matrícula.

Obs.: Os alunos que não possuem senha de acesso, deverão consultar o atendente.

7.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO
 O Estágio Supervisionado não é obrigatório para a conclusão dos cursos técnicos.
De acordo com as Organizações Curriculares a condição para a conclusão do
curso é o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso);
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 A indicação do aluno para o estágio em empresas da região poderá ser feita pela
escola através do Coordenador de Cursos, orientador de estágio e da Direção. O
que norteia esta indicação é uma análise sobre o perfil do aluno quanto a:
aproveitamento, frequência, postura, participação, responsabilidade,
cumprimento de prazos para a entrega de material, relacionamento;
 Para o curso Técnico em Enfermagem, o estágio acontece obrigatoriamente no
segundo e quarto módulos conforme Organizações Curriculares, em campo de
estágio determinado pela Escola.

7.4 ORIENTAÇÕES PARA O ESTÁGIO
ATENÇÃO!! TODOS OS ALUNOS, MATRICULADOS, INCLUSIVE OS DO ENSINO
MÉDIO, PODEM REALIZAR ESTÁGIO.
Depois de efetuada a matrícula no estágio, que tem validade de 01 ano, o Orientador
de Estágio, entregará ao Aluno o MANUAL DO ESTAGIÁRIO, que contém os
documentos que devem ser entregues para que seu estágio seja válido.
DOCUMENTAÇÃO:
 Instrumento jurídico ou Acordo Jurídico de Cooperação (AJC) → É celebrado
entre a empresa e a escola. O estagiário deverá se informar com o Orientador do
Estágio se a empresa concedente do estágio tem o AJC com a escola. Caso não
tenha deve providenciar. Este documento tem validade máxima de 05 anos e
poderá ser renovado quantas vezes necessário.
 Termo de Compromisso de Estágio (TCE) →É o seu “Contrato de Estágio”,
poderá ser celebrado por um ano e, mediante a aditivo, poderá ser prorrogado
por mais um ano (dependendo do módulo e do curso em que o estagiário está
matriculado). O mínimo de horas a serem realizadas é 120h, não havendo
impedimentos para ultrapassar este limite.
Você deve iniciar as atividades somente após o TCE ser analisado pela Escola e tiver
a assinatura de todas as partes envolvidas (escola, empresa e aluno). É nele que
estão estabelecidas as condições do seu estágio. Caso seu estágio seja prorrogado,
você deverá providenciar junto a empresa o Termo de Compromisso de Estágio
Aditivo.
Os documentos que seguem, fazem parte do Manual de Estágio e deverão ser
preenchidos à tinta ou digitados.
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 Caracterização da Instituição Concedente → Deverá ser entregue em, no
máximo 15 dias, após a matrícula no Estágio.
 Conhecimento/Conteúdos (Bases Tecnológicas e Científicas) necessários para
o desenvolvimento das atividades de estágio → Este anexo é para ser
preenchido no início do estágio, no decorrer do mês caso tenha uma atividade
nova o aluno deverá preencher novamente e entregar para o Orientador de
Estágio.
 Relatórios Parciais → Os relatórios são entregues a cada 02 meses. O manual
possuiu somente uma cópia do anexo, portanto, você deve tirar cópias conforme
a necessidade de entregas dos relatórios.
 Carta de Conclusão de Estágio → O aluno deverá solicitar na empresa, conforme
o modelo constante do manual.
 Relatório Final → O aluno deverá relatar as atividades no decorrer do estágio.
Nesta documentação também consta a auto avaliação.
 Avaliação do estágio → Deverá ser preenchida pela empresa concedente de
estágio. O supervisor de estágio avaliará seu desempenho.
OBSERVAÇÕES:
1.
SE O ESTAGIÁRIO ATRASAR A DOCUMENTAÇÃO SEU ESTÁGIO SERÁ
CANCELADO E A EMPRESA COMUNICADA IMEDIATAMENTE;
2.
TRANCAMENTOS E DESISTÊNCIAS DESCARACTERIZAM A CONDIÇÃO DE ALUNO
ESTAGIÁRIO, PORTANTO, O ESTÁGIO SERÁ CANCELADO E A EMPRESA COMUNICADA;
3.
NO CASO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO (VÁLIDA SOMENTE PARA CURSOS DE
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO) PROCURE O ORIENTADOR DE ESTÁGIO;
4.
MAIORES INFORMAÇÕES
jared.santos@etec.sp.gov.br

CONSULTE

O

ORIENTADOR

DE

ESTÁGIO:

8. MATRÍCULA
 A matrícula inicial do aluno será efetuada mediante requerimento do pai ou
responsável ou o candidato, a partir dos 16 anos de idade.
 Será confirmada no prazo de 5(cinco) dias letivos, a contar do início da
série/módulo, ficando está sujeita a cancelamento no caso da falta consecutiva
do aluno durante o período, sem justificativa;
 Não haverá matrícula condicional;
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 Conforme o artigo 62 do Regimento Comum das Etecs, após o 30° dia (corrido)
do início do período letivo, o processo de matrícula inicial fica encerrado e as
vagas que surgirem poderão ser preenchidas apenas por transferência, conforme
critério estabelecidos pelo conselho de escola;

Perderá direito à vaga o aluno que desistir do curso e não formalizar, por escrito,
sua decisão até 15(quinze) dias consecutivos de ausência, independente da
época em que ocorrer.

8.1 VAGAS REMANESCENTES
 Poderão realizar inscrições para acesso às vagas remanescentes (vagas
decorrentes de desistências, trancamentos e transferências), alunos que
possuem conhecimentos/ competências adquiridas em:
 Módulos/séries anteriores;
 Cursos realizados fora do sistema informal de ensino;
 Experiência extraescolar/competência adquiridas no trabalho.

9. TRANCAMENTO
 A critério da Direção da U.E., ouvido o Conselho de Classe, o trancamento de
matrícula por motivo relevante, poderá ser solicitado uma vez por módulo ou
série;
 O trancamento da matrícula ficará condicionado:
 À existência do curso, do módulo ou série, no período letivo e turno
pretendidos;
 Ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo.
Importante: O aluno que trancou e não retornou para fazer a matrícula no período
letivo seguinte, poderá retomar seus estudos, ficando seu retorno condicionado a:
 Existência de vaga;
 Cumprimento de alterações no currículo;
 Ao processo de seleção especial a partir do 2°Módulo (Vaga Remanescente).

10. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
 O aluno retido em qualquer módulo da educação profissional ou
série do ensino médio poderá optar por cursar, no semestre ou
ano seguinte, apenas os componentes curriculares em que foi
retido, ficando dispensado daqueles em que obteve promoção;
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 Os componentes curriculares cursados na própria escola ou em outras escolas,
concluídos com êxito e devidamente comprovados, poderão ser aproveitados
total ou parcialmente, mediante avaliação do conteúdo e da carga horária
cumprida;
 O aproveitamento poderá ocorrer através de avaliação de competências
adquiridas no trabalho, em experiência extraescolar ou de estudos realizados
fora do sistema formal de ensino; a avaliação de competências será feita por
comissão de professores, designada pela direção, que emitirá parecer
conclusivo.

11. DEVERES DOS ALUNOS
 Conhecer, fazer conhecer e cumprir o Regimento, estas Normas e regulamentos
vigentes na escola;
 Comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares
programadas, empenhando-se no êxito de sua execução;
 Respeitar os colegas, professores e servidores da escola;
 Representar seus pares no Conselho de Classe, quando convocado pela Direção
da Escola;
 Cooperar e zelar na conservação do patrimônio da escola, colaborando também
para que se mantenha a higiene e limpeza em todas as dependências;
 Indenizar prejuízo causado por danos as instalações, ou perda de qualquer
material de propriedade do CEETEPS ou de colegas, quando ficar comprovada
sua responsabilidade;
 Trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola de modo a
manter-se o respeito mútuo e atender as normas de higiene e segurança pessoal
e coletiva;
 Portar livros e materiais didáticos durante as aulas.

11.1 HORÁRIO DE AULA
Manhã
Entrada: 7h20
Intervalo: 9h50 às 10h10
Saída: 11h50 *

Tarde
Entrada: 13h10
Saída: 15h40*
*Conforme o curso

Noite
Entrada: 19h
Intervalo: 20h45 às 21h00
Saída: 23h

*Conforme o curso

 Não há tolerância de atraso. Procure o Coordenador se chegar atrasado. Cada
caso será estudado separadamente.
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 Segundo o Regimento Comum é vedado ao aluno ausentar-se da escola sem
autorização;
 Se precisar sair antecipadamente, o aluno deverá dirigir-se ao Coordenador de
Curso Responsável pelo período para solicitar a autorização. O aluno será
autorizado em até 3 vezes no semestre letivo. Casos de extrema necessidade
serão estudados com os responsáveis.
 Cursos integrados (Horário de almoço): Para os alunos que estão matriculados
nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, das 7h20 às 15h40 (que ficam
o período todo na Unidade, inclusive no horário do almoço), a saída será
permitida somente com a presença do responsável.

11.2 ARMÁRIOS
 A solicitação do uso de armário é feita com a APM e a contribuição é semestral
para os Cursos Técnicos e anual para o Ensino Médio e Ensino Médio Integrado.
 O cadeado é de responsabilidade do aluno;
 O aluno deverá utilizar o armário apenas nos horários de entrada e saída,
portanto, não será permitido utilizá-lo durante o horário de aula;
 A APM não se responsabilizará por perdas ou danos de materiais guardados nos
armários, por qualquer motivo do extravio (arrombamento, falta de cadeado ou
outros).

11.3 REFEIÇÃO
ALMOÇO: 11h50 ÀS 13h10

JANTAR: 18h ÀS 19H

11.4 UNIFORME
 O uso do uniforme é obrigatório para o Ensino Regular e
Integrado, sendo: camiseta, bermuda e calça.
 É expressamente vedado às alunas cortar a bermuda
tornando-a mais curta que o ideal para uma escola;
 O uso de EPI’s é obrigatório nos laboratórios que os exigem
(óculos, sapatos e vestimenta apropriada) por medidas de
segurança.
 No período Noturno não será necessário uniforme, porém, shorts curtos, blusas
exageradamente decotadas e minissaias, não serão permitidos;
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 O uniforme e materiais de alunos deverão ser identificados. A U.E. não se
responsabilizará por seu extravio.
 Não será permitida a entrada de alunos que persistirem em não utilizar
uniforme.

11.5 CIGARRO
 Segundo a Lei Estadual nº 13541 de 07/05/2009 é proibido fumar
nos recintos da escola.
 Fumar é prejudicial à sua saúde e também para a saúde dos que não fumam.

11.6 HIGIENE
Mantenha a Higiene e Limpeza em todas as dependências da escola, ou seja:
Sala de aula:
 Jogue as embalagens de balas, doces, copos descartáveis, etc. no cesto de
lixo;
 Se for preciso tirar folhas do seu caderno, amasse-as e jogue no cesto de
lixo;
 Mantenha as carteiras limpas e no lugar;
 A lousa branca utiliza um pincel apropriado. Por favor, não utilize qualquer
pincel na lousa.
Banheiros:
 Jogue os papéis e absorventes higiênicos no cesto de lixo;
 Dê descarga após o uso do vaso sanitário. Após você, outro
irá utilizá-lo;
 Não escreva nas portas e paredes. Preservar o bem público faz parte de
uma boa educação;
 Feche os registros adequadamente, economize água.
Pátio:
 Não deixe restos de lanche no chão. Não deixe copos e pratos usados
espalhados pelo pátio, jogue-os nos latões de lixo;
 Há latões especiais para os vários tipos de lixo. Por favor, classifique seu lixo
e jogue-o no latão correspondente;
 No horário da refeição, se não estiver comendo, deixe o lugar para outro aluno
que precise.
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12. SEGUNDO O REGIMENTO COMUM É
VEDADO AO ALUNO
 O uso de celular durante as aulas é terminantemente proibido
para todos, conforme Lei nº 12.730 de 11/10/07 - GESP;
 Ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade e materiais
alheios às mesmas (celulares, iphone, ipad, tablet, notebook, smartphone);
 Promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanhas, sem autorização
da Direção;
 Praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas;
 Introduzir, portar, guardar ou fazer uso de substâncias entorpecentes ou bebidas
alcoólicas, ou comparecer embriagado, ou sob efeito das mesmas no recinto da
Escola;
 Portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar risco à
sua saúde, à sua segurança e à sua integridade física e às de outrem;
 Retirar-se da Unidade durante o horário escolar, sem autorização;
 Apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar;
 Praticar jogos sem caráter educativo nas dependências da Etec, exceto quando
contido nos planos de trabalho docente.
 De acordo com o Decreto Lei nº 3.688 de 03 de outubro de 1941, é proibido a
prática de jogos de azar em qualquer lugar público ou acessível ao público.
 Proibida a venda e comercialização feita por alunos de alimentos ou quaisquer
itens dentro da Rede Pública Estadual.

13. CONSELHO DE ESCOLA
Conselho de Escola possui as seguintes atribuições:
I – Deliberar sobre:
 O projeto político-pedagógico da escola;
 As alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos;
 As prioridades para aplicação de recursos;
II - Estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade;
III – Propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com
as demandas locais e regionais e outros indicadores;
IV – Aprovar o Plano Plurianual de Gestão e Plano Escolar;
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V – Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desemprenho diante das
diretrizes e metas estabelecidas.

14. PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO (PPG)
De acordo com o dispostos no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas
do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão (PPG) apresenta a proposta de trabalho da
ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico (PPP), no qual
são explicados os valores e crenças e os princípios pedagógicos da escola

15. CIPA
A comissão interna de prevenção de acidentes foi instituída oficialmente nesta Escola
em 2014 e está constituída por membros indicados pela direção e por membros
inscritos e eleitos pelos docentes. Estão previstas no calendário da Escola reuniões
periódicas e compete aos membros divulgar e receber reclamações ou sugestões que
possam ser aplicadas.

16. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Regras para utilização dos laboratórios
 O Laboratório de Informática constitui uma peça
importante na infraestrutura da Escola e funciona como
instrumento de apoio para as atividades acadêmicas desenvolvidas. Oferece
espaço e equipamentos de informática para as atividades de ensino, pesquisa,
que visem especificamente:
 Estimular e promover o conhecimento das tecnologias informatizadas aplicadas
à comunicação e ao aprendizado em geral aos alunos dos cursos;
 Desenvolver projetos de pesquisa e extensão individuais ou coletivos;
 Promover a interação das atividades desenvolvidas na ETEC Pedro Ferreira Alves;
 Dar o suporte tecnológico às disciplinas dos cursos.
 A política de uso criada tem por objetivos básicos melhorar o gerenciamento dos
equipamentos e serviços do Laboratório de Informática, e impedir o mau uso
destes recursos.
A política se baseia na ideia de que o acesso a estes recursos é um privilégio e não
um direito. Para sua otimização, impõe-se a observação de um conjunto de normas
que a seguir se apresentam:
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FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO
REGRAS DE USO
 A utilização será permitida somente dentro dos horários estabelecidos. Com
o acompanhamento do PROFESSOR ou RESPONSÁVEL;
 O uso dos laboratórios será exclusivamente para fins EDUCACIONAIS;
 Não é permitido a entrada ou consumo de qualquer tipo de bebida ou
alimento dentro dos laboratórios;
 O acesso à INTERNET só é permitido com o conhecimento prévio do professor
ou responsável;
 É vedado o acesso a sites: PORNOGRÁFICOS, DE GAMES, BATE PAPO OU DE
CONTEÚDO DUVIDOSO; bem como e-mail particular. Caso haja necessidade
de utilizar o e-mail para assuntos referentes à escola informe o professor ou
o responsável;
 É vedado todo e qualquer tipo de alteração nas configurações, instalação de
software como também se utilizar dos computadores para descarregar
conteúdo de máquinas digitais e aparelhos celulares;
 Todo e qualquer conteúdo que constitui o ativo imobilizado desses
laboratórios não podem, sob hipótese alguma, ser retirado dos mesmos, bem
como a troca de cabos de conexão, mouse, teclados de um equipamento para
outro sem autorização e acompanhamento do responsável;
 Após o uso desligar os equipamentos: Monitor e CPU, não sendo necessário
desligar os estabilizadores;
 É vedado a todos os usuários copiar os softwares existentes nos laboratórios,
bem como seus discos de instalações, exceto aqueles que são de Domínio
Público, Shareware, Demonstrativos (demo) ou projeto MSDNAA;
 Não é permitido utilizar qualquer destes recursos para fins ilegais ou
criminais;
 Todos os usuários são responsáveis pelo uso correto dos equipamentos
(hardware e software) e da rede;
 Os usuários são responsáveis por utilizar o mínimo de recursos possíveis,
limitando-se a atividades acadêmicas e tendo em mente que os recursos são
compartilhados entre vários usuários. Isto inclui que o usuário não deve
tentar "derrubar" o servidor ou qualquer estação de trabalho, bem como
manter um efetivo gerenciamento de sua quota de espaço em disco. Além
disto, o espaço reservado na área de trabalho não deve ser usado para
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distribuição de programas de terceiros, principalmente aqueles de fácil
obtenção (clientes de FTP, ICQ, e-mail, IRC, etc.);
O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas;
Todo e qualquer problema que constatado nos equipamentos deverá ser
comunicado imediatamente ao monitor ou professor que estiver ministrando
a aula.
Indenizar prejuízo causado por danos nos equipamentos, ou perda de
qualquer material de propriedade da escola, quando ficar comprovada sua
responsabilidade, conforme Artigo 97, Inciso VI do Regimento Comum.
O não cumprimento das normas acarretará em pena de advertência,
suspensão e transferência compulsória pelo Diretor da escola, conforme
artigo 106 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro
Paula Souza.
O acesso à rede sem fio (wireless) segue todas as regras de uso citadas acima,
a não obediência acarretará na suspensão do privilégio de uso da rede por
tempo determinado pela coordenação ou direção.
NOSSOS LABORATÓRIOS SÃO MONITORADOS POR CÂMERAS.

17. BIBLIOTECA
 O empréstimo dos livros pode ser feito mediante cadastro
do aluno;
 O aluno deverá devolver os livros na data determinada;
 O aluno que não cumprir as normas da Biblioteca ficará
impedido de retirar livros;
 A biblioteca conta com computadores que podem ser utilizados pelos alunos
para pesquisas ou outros trabalhos escolares, ficando proibido o acesso a sites
pornográficos, bate-papos, facebook, etc.
 O horário de funcionamento do setor é das 7h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h;
 É terminantemente proibido fazer da Biblioteca um ponto de encontro ou batepapo, pois é lugar destinado à leitura e pesquisa;
 A Biblioteca tem seu Regulamento Interno que deverá ser observado e cumprido
por seus usuários;
A BIBLIOTECA É MONITORADA POR CÂMERAS.
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18. NORMAS GERAIS
 Respeite os colegas, professores e funcionários.
 Trate os colegas com civilidade, mantendo também com os
professores e servidores, um espírito de cordialidade,
colaboração e respeito;
 Seja assíduo aos trabalhos escolares, comparecendo às aulas com pontualidade,
bem como às avaliações de aproveitamento escolar;
 Justifique as suas ausências;
 Não traga aparelhos eletrônicos para a escola, você terá muita coisa interessante
para ouvir em sala de aula. A Unidade de Ensino não se responsabiliza por
acidentes, quebras ou furtos de equipamentos eletrônicos, como: celulares,
smartphone, notebook, tablets etc, ocorridos em sua dependência;
 Não converse ou faça brincadeiras em sala de aula, esse comportamento
atrapalha os colegas, além de desmotivar e irritar o professor. O prejuízo é total;
 Não piche ou danifique o patrimônio público;
 O Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, encontra-se à disposição de quem queira
consultar, na biblioteca da escola, na sala de coordenação, na diretoria e no site
da escola.

19. OBSERVATÓRIO ESCOLAR
 Ocorre anualmente, como instrumento de avaliação dos
processos escolares, através de um modelo de auto-observação
nos princípios da gestão pública pela qualidade;
 Todos têm direito de conhecer o seu resultado.

20. WEBSAI - SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
 Ocorre anualmente, através de aplicação de questionário junto aos
alunos, professores, funcionários e direção oferecendo às escolas
técnicas informações que orientam o projeto político-pedagógico da
instituição escolar na construção da sua identidade;
 Toda a Comunidade Interna da U. E. tem o direito de conhecer o seu resultado.
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21. WEBSAI - SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE
EGRESSOS
 Ocorre semestralmente, através de aplicação de questionário aos alunos
concluintes de cada curso permitindo assim a avaliação dos cursos técnicos.
 O resultado dessas avaliações estão à disposição dos alunos e pais para análise
da situação da escola.

22. INDICA ETEC
 Sistema disponibilizado para que as empresas da região possam divulgar vagas
de estágio e contratação via canais de comunicação interna.

20

21

22

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Diretor de Escola
 André Luiz dos Santos
Assistente Técnico Administrativo
 Fábio Roberto de Souza
Diretor de Serviços Administrativo
 Iolanda Nery Toledo Prier de Saone
Diretor de Serviços para Assuntos Acadêmicos
 Debora Cristina Tarossi
Prof. Coordenador Pedagógico
 José Vicente Gonçalves
Prof. Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional
 Andressa Barreiro Menon
Professores Coordenadores de Cursos
Curso: Administração, Contabilidade e Logística
 Marcel Oliveira dos Santos e Cristina Maria Franco Parente Mendes de Oliveira
Cursos: Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (Projeto Vence) - E.E. Dr.
Oscar Rodrigues Alves
 Simone Andréia de Campos Camargo
Curso: Informática para Internet, Redes de Computadores e Informática
 Carlos Catini Neto
Curso: Automação Industrial, Mecatrônica e Mecânica
 José Rafael Ronchi Júnior
Curso: Enfermagem
 Benedito Cherbeu Dlessandre Oliveira
Curso: Ensino Médio Regular e Ensino Técnico Integrado ao Médio
 Silvia Helena Ferrão Silva e Vagner Braz
Curso: Administração - Sala Descentralizada – Holambra
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 João Batista Henrique
E-mails para Comunicação:
Diretor de Escola
 diretoria.pfalves@etec.sp.gov.br
Assistente Técnico Administrativo
 diretoria.pfalves@etec.sp.gov.br
Diretoria de Serviços
 e096adm@cps.sp.gov.br
Secretaria Acadêmica
 sec.academicapfalves@etec.sp.gov.br
Prof. Coord. de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica
 jose.goncalves35@etec.sp.gov.br
Prof. Coord. de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional
 andressa.menon@etec.sp.gov.br
Coord. de Administração, Contabilidade e Logística
 marcel.santos19@etec.sp.gov.br
 cristina.oliveira25@etec.sp.gov.br
Coord. de Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (Projeto Vence) - E.E. Oscar
Rodrigues Alves
 simone.camargo@etec.sp.gov.br
Coord. de Informática para Internet, Informática e Redes de Computadores
 carlos.neto27@etec.sp.gov.br
Coord. de Automação Industrial, Mecatrônica e Mecânica
 jose.junior730@etec.sp.gov.br
Coord. de Enfermagem
 cherbeu.oliveira@etec.sp.gov.br
Coord. de Ensino Médio Regular e Ensino Técnico Integrado ao Médio
 silvia.silva47@etec.sp.gov.br
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 vagner.braz@etec.sp.gov.br
Coord. de Administração - Holambra
 joao.henrique5@etec.sp.gov.br

