
AUTOAVALIAÇÃO CONSENSO
Nome e código da unidade

Comunic. e doc. Escolar

Pontuação 15%

Auto-avaliação Consenso Descrição das evidências consideradas Análise das  evidências consideradas

4
A elaboração do PPP tem a participação de 

representantes da escola e nas reuniões há o registro em 
ata.

4 São realizadas reuniões semanais com registo em ata.2. A Direção reúne-se, periodicamente, com a Equipe de Gestão (ATA, Coordenação e Diretorias de 
Serviços Administrativo e Acadêmico), para discutir a rotina da escola.

A. Planejamento Escolar 

1. A Direção reúne-se com representantes de todos os segmentos da escola para elaboração do 
Projeto Político Pedagógico , metas e projetos a serem registrados no Plano Plurianual de Gestão.

Pontuação 15%

não se aplica A U.E. não tem classe descentralizada

4 Registro em ata

2
Há um manual do aluno em todas as salas de aula e 

disponibilizado no site da Etec

5. A escola oferece o manual do aluno, impresso ou eletrônico, com informações pertinentes como: 
estrutura organizacional, sistema de avaliação, progressão parcial, adaptação de estudos, direitos e 

4. Todos os assuntos tratados e decisões tomadas nas reuniões realizadas com a Equipe de Gestão 
e Escolar são registrados em ata ou outro meio de registro.

3. A Direção e/ou Coordenação Pedagógica da ETEC sede, reúne-se com a Coordenação de Classe 
Descentralizada, no mínimo mensalmente, para discutir a rotina da extensão.

2
disponibilizado no site da Etec

0,5
No calendário escolar há o cronograma das reuniões e 

todas são registradas em atas

4 Anexo IV, Ata de reunião do coordenação

Mensalmente o Almoxarife solicita, via e-mail, aos 

deveres dos alunos.

7. O cumprimento da carga horária de cada curso, por turma, é monitorado e os índices mensais de 
aulas não dadas, por módulo de todas as turmas, são apresentados para análise nas reuniões da 
equipe de gestão escolar.

6. A escola organiza o processo eleitoral para o Conselho de Escola de acordo com o Regimento 
Comum das Etecs, realiza as reuniões conforme o calendário escolar e registra-os em ata.

8. A direção reúne com a equipe gestora e com os Coordenadores de classes descentralizadas, 
3

Mensalmente o Almoxarife solicita, via e-mail, aos 
coordenadores e equipe a necessidade de materiais para 
compra, programando desta forma a verba de Despesas 

Miúdas, juntamente com a Direção.
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8. A direção reúne com a equipe gestora e com os Coordenadores de classes descentralizadas, 
quando for o caso,  para definir os critérios de aplicação  da verba decorrente do DMPP - Despesa 
miúda para pronto pagamento.

2-(2) Considerar o trabalho de integração com a turma para alunos de vagas remanescentes.
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2 Site da escola: www.etecsantosdumont.com.br

2 Site da escola: www.etecsantosdumont.com.br2. A escola organiza e disponibiliza em formato eletrônico e/ou impresso os Planos de Trabalho 
Docente para consulta da comunidade escolar, por módulos/séries.

B Comunicação interna e institucional 

1. Os Planos de Curso de todas as habilitações são mantidos disponíveis para consulta dos docentes 
e discentes, em meio físico ou eletrônico, a qualquer momento, em local divulgado e de fácil acesso.

2 Mural da Escola através de cartaz de divulgação

2
Diário de Classe, Murais e Site da escola: 

http://www.etecsantosdumont.com.br/calendario-
escolar/

2
Disponibiliza. São entregues os emails com instruções, e 

4. A Direção da Escola divulga o calendário escolar para a comunidade, mantendo-o em exposição 
em local de fácil acesso.

5. A U.E. disponibiliza os e-mails institucionais aos alunos e aos professores e incentiva seu uso 

3. Os alunos são informados, por meio do site ou quadro de avisos, sobre o direito de 
aproveitamento de estudos e dispensa de Componentes Curriculares quando já adquiriram as 
competências previstas no Plano de Curso em suas atividades de trabalho ou em cursos já 
realizados.

2
Disponibiliza. São entregues os emails com instruções, e 

os alunos assinam uma lista de recebimento

2
Todos tem recebem instruções constando esta 

informação

2 Mural da secretaria

5. A U.E. disponibiliza os e-mails institucionais aos alunos e aos professores e incentiva seu uso 
como meio de comunicação entre direção, coordenação, professores e alunos.

6. Todos os professores têm ciência de que os ofícios, os comunicados e os informes provenientes 
da Administração Central do Centro Paula Souza são enviados através do e-mail institucional.

7. São divulgados, para a comunidade escolar, por meio do site e/ou quadro de avisos, os 
procedimentos para solicitação de documentos e os respectivos prazos para sua expedição.

2
Os alunos recebem uma cópia do regimento interno, e 
está disponível no manual do aluno e no site da etec

2
São entregues boletins para todos os alunos, contendo a 

deliberação 11/96

2
Mural e site da escola, com acesso através de login e 

senha: http://sc.etecsantosdumont.com.br/
10. Os resultados das decisões do Conselho de Classe Final são divulgados aos alunos, com as 
menções por componente curricular, permitindo ao aluno verificar seu desempenho.

8. Os alunos são informados, por meio do site e/ou quadro de avisos, sobre o direito e os 
procedimentos para solicitar: trancamento de matrícula, condições especiais de estudos para aluno 
enfermo e aluna gestante, transferência de período, transferência de escola e expedição de 
documentos que comprovam sua vida escolar.

9. Os alunos citados no Conselho de Classe Intermediário, e recomendados para um trabalho de 

recuperação, contínua são formalmente notificados, de acordo com a Deliberação 11/96. 1

4
São enviados emails e os professores assinam ciência no 

livro de comunicados

2
Site da escola: 

http://www.etecsantosdumont.com.br/ppg/

11. São disponibilizadas aos docentes, por meio escrito ou eletrônico, as orientações oficiais sobre 
Pontuação e Atribuição de Aulas na escola.

12. A escola disponibiliza, por meio escrito ou eletrônico,  o seu Plano Plurianual de Gestão – PPG 
e/ou da ETEC sede, para a comunidade escolar.



4
Cartazes mural, e-mails e avisos de sala de aula sobre as 

oportunidades
13. As oportunidades de estágio são divulgadas em murais, boletins, jornais, home-page, etc.

0,5 Entrada da escola, pátio e salas de aulas

0,4
A escola disponibiliza computadores para estudo fora do 
horário de aula e apresenta regras definidas quanto ao 

uso dos computadores através de cartazes

0,5 Placas e setas indicativas

15. A escola disponibiliza de forma sistematizada 2, com regras definidas, o uso de computadores 
(Laboratórios de Informática, por exemplo) com acesso à Internet para a comunidade escolar, fora 
do horário de aulas, inclusive como monitoramento do processo de ensino-aprendizagem.

14. Os murais e quadros de avisos estão em locais visíveis e de fácil acesso e com informações 
atualizadas.

16. A escola mantém sinalização de acesso aos diferentes setores da escola.
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0,5 O horário está na entrada e contempla todos os horários

0,5 O horário está na entrada e contempla todos os horários

1,5 Estatísticas, catálogo, 

18. Os horários de atendimento da Biblioteca/Sala de Leitura são divulgados e contemplam todos os 
períodos.

19. A escola divulga os produtos da biblioteca em lugares visíveis e acessíveis a toda a comunidade, 
como: edição de boletins informativos e educativos, catálogos bibliográficos, coletâneas, sumários, 
resumos, estatísticas e outras publicações.

17. Os horários de atendimento da Diretoria de Serviços da Área Acadêmica e Administrativa e do 
Coordenador de curso, no caso das classes descentralizadas,  são divulgados e contemplam todos 
os períodos.
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4
Regras definidas através de cartaz e disponibilizada no 

manual do aluno nas salas e no site da etec

não se aplica O regulamento ainda não foi divulgado.

20.A escola divulga os serviços da biblioteca, e suas respectivas regras, em lugares visíveis e 
acessíveis a toda a comunidade, como: consulta ao acervo in loco e online, modalidades de 
empréstimos (domiciliar e Empréstimo entre Bibliotecas)3, visita monitorada, orientação ao serviço 
de COMUT 4, orientação aos trabalhos acadêmicos com acesso local das normas ABNT e ações 
culturais.

21. A escola divulga e acata as diretrizes do Regulamento de Funcionamento das Bibliotecas das 
Unidades de Ensino do Centro Paula Souza.

resumos, estatísticas e outras publicações.

1 Quando os alunos forem menores de idade, a notificação deverá ser feita aos seus responsáveis.

2 
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37,9 0

3      EEB (EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS) Esse serviço é o processo pelo qual o usuário de uma biblioteca obtém de uma outra, um determinado material bibliográfico não encontrado em sua biblioteca de origem.

4 
 COMUT -COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica  - O Comut permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. 

SOMA

2  Sistematizada: se a prática está difundida, documentada e devidamente inserida no cotidiano da escola, não se tratando de ação pontual 
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4 Pasta de protocolos da secretaria

4 Documentos 57 e 58 são enviados por malote

4
São feitos os lançamentos e conferências pela equipe da 

secretaria acadêmica

1. A escrituração da vida escolar dos alunos é realizada conforme Manual do Sistema Etec de 
Procedimentos Acadêmicos (disponibilizado eletronicamente).

2. A Diretoria de Serviço Acadêmico inclui, a Direção ratifica e encaminha à CETEC para validação e 
publicação no GDAE os concluintes dos cursos no prazo estabelecido no Sistema Etec de 
Procedimentos Acadêmicos. (1) 1

3. A Diretoria De Serviço Acadêmico, inclui, retifica ou ratifica as informações escolares da unidade, 
para atendimento  dos sistemas da Prodesp e Educacenso, dentro dos prazos de exigências do 
sistema. 

4
Divulgação por edital no site da escola: 

http://goo.gl/G71fhf e no Diário Oficial da Cidade: 
http://goo.gl/rqbPEK (pg. 05) 

2
A secretaria tem cumprido seu prazo mas os corpo 

docente não tem cumprido o prazo estipulado 

não se aplica Não tivemos nenhum caso

4. A escola realiza processo para o preenchimento das vagas remanescentes, em conformidade com 
o previsto pelo Sistema Etec.

5. A UE recebe, toma as providências necessárias e conclui, dentro do prazo estipulado e seguindo 
as orientações pedagógicas, os expedientes para Avaliação e Certificação de Competências.

6.A UE recebe, toma as providências necessárias e conclui, dentro do prazo estipulado e seguindo 
as orientações pedagógicas, os expedientes para Revalidação de Diplomas – Estrangeiro

18 0
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4 Processos de Concurso Público e Processo Seletivo

4
Existência da própria autorização nos processos dos 
docentes.

D. Apoio Administrativo. 

1. A Diretoria de Serviço Administrativo promove concursos e/ou processos seletivos de 
professores, sempre que necessário, visando manter o quadro de docentes completo.

2. A Diretoria de Serviço Administrativo encaminha à Supervisão Educacional solicitação de 
autorização para lecionar em todos os casos em que o docente não seja licenciado no Componente 
Curricular ou tenha aulas atribuídas em caráter excepcional.

SOMA

1-(1) Prazo estabelecido: 60 dias

docentes.

8 0

Curricular ou tenha aulas atribuídas em caráter excepcional.

SOMA
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não se aplica
Passará a vigorar no próximo observatório m 2014. Será 
disponibilizado modelo para utilização.

1. Os documentos(1), internos ou externos, com informações pertinentes, inclusive do arquivo 
permanente, estão organizados de forma ao não uso de informações obsoletas, através de uma lista 
mestra onde conste: o código do documento, o título, a versão, o destinatário, o nº de 

E. Organização – informações e dos meios de comunicação

disponibilizado modelo para utilização.

não se aplica
Passará a vigorar no próximo observatório m 2014. Será 
disponibilizado modelo para utilização.

3
A escola não possui prédio próprio e tenta adequar o 
arquivamento da melhor forma possível, otimizando 

espaços.

mestra onde conste: o código do documento, o título, a versão, o destinatário, o nº de 
cópias/originais e a data.

2. Os  registros (2) com informações pertinentes, inclusive do arquivo permanente, estão 
organizados de forma a facilitar a pronta recuperação  através de uma planilha de registros onde 
conste:                                                                                                                            
- IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO: Código e nome do registro e código do documento de referência;
- LOCAL E FORMA DE GUARDA: Forma de indexação, local e forma de armazenagem;                                                                                                                                                               
-TEMPO DE RETENÇÃO;                                                                                                                                                               
-FORMA DE DESCARTE.

3. Os documentos estão armazenados em local apropriado, livre de poeira, calor, umidade, traças, 
etc., a fim de preservá-los.

3 0
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4
Disponibilizado no site da etec: 

http://www.etecsantosdumont.com.br/sai/

(1) Documento interno é todo aquele elaborado pela própria instituição (ETEC ou CPS-Adm.Central), que contenha uma diretriz de trabalho. Exemplo: procedimento, instrução de trabalho, manual, comunicado, plano, cronograma, entre outros..                                                                                                                                                                                                                                                                    
Documento externo  é todo aquele proveniente de outra instituição, que contenha uma diretriz de trabalho que impacta no Sistema de Gestão. Exemplo: Norma técnica, legislação, entre outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Exemplo de lista mestra:   Código do documento ( se houver); o título: Sistema ETEC de Procedimentos Acadêmicos; a versão ( qual o nº da versão 1, 2, ....); o destinatário e o nº de cópias (para quem foi distribuído - Diretor Acadêmico(1), Coordenador de área(3), 
Coordenador Pedagógico(1); data: (novembro de 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(2) Registro é todo documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.  Exemplo: de planilha de registros:   IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO: Código (doc 4) e nome do registro(REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO ESPECIAL 
DE VAGAS REMANESCENTES)  e código do documento de referência (Sistema ETEC de Procedimentos Acadêmicos); - LOCAL E FORMA DE GUARDA: Forma de indexação( por turma), local (Secretaria Acadêmica, Armário A Gaveta A-3) e forma de armazenagem( Pasta Suspensa);  
TEMPO DE RETENÇÃO ( um mês);  FORMA DE DESCARTE. (picotar, incinerar, rasgar, etc.)

1. São divulgadas a alunos e servidores os resultados dos indicadores de desempenho da área e 
global da unidade. 

F. Utilização – informações e dos meios de comunicação

SOMA

não se aplica

independe da 
escola

Prédio alugado

4. A escola dispõe de controle sobre documentos/informações obsoletas. Todos são identificados e 

2. São mantidos na unidade os seguintes documentos legais: licença de instalação para escolas 
usuárias de estação de tratamento de efluentes (CETESB); licença de funcionamento ou de 
operação para escolas usuárias de estação de tratamento de efluentes (CETESB); certificado de 
enquadramento de estabelecimento de ensino (CETESB); 

3. São mantidos na unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a) auto de inspeção (Polícia Militar, CETESB, Prefeitura local);                                                                                                                                                                                                                             
b) alvará de funcionamento (Prefeitura local);                                                                                                                                                                                                                                                               
c) Habite-se (Prefeitura local);                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
d) relatório de inspeção sanitária de cantina ou escola com processo alimentício ou outros processos 
sujeitos à fiscalização sanitária (Vigilância Sanitária);                                                                                                                                                                           
e) certificado de vistoria (Polícia Civil);                                                                                                                                                                                                                                                                            
f)  livro de inspeção do trabalho para registros da fiscalização do trabalho.

não se aplica Passará a vigorar no próximo observatório em 2014. 

4 0SOMA

4. A escola dispõe de controle sobre documentos/informações obsoletas. Todos são identificados e 
separados em pastas específicas(eletrônicas ou não), caso não seja possível a realização do 
descarte imediato,evitando-se o uso não intencional.
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4
São realizados todos os procedimentos necessários para 
evitar perda de dados e informações da escola, o back up 
é salvo em DVD e HDs externos.

4 Backup salvos em DVDs e HDs externos

G. Segurança – informações e comunicação

2. São realizados, no mínimo mensalmente,  backups (em CDs ou outros meios) dos dados e 
informações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho, contidos nos computadores dos usuários 
estando ou não conectados aos servidores. 

1. Métodos adequados são utilizados sistematicamente para evitar riscos de perda de dados e 
informações contidos nos servidores da unidade (controle da energia elétrica, da temperatura, da 
umidade, do acesso físico das pessoas, da limpeza, do risco de incêndio, de senhas para acesso 
lógico dos usuários aos sistemas de dados, das salvas diárias e mensais dos bancos de dados, da 
atualização e utilização do antivírus e outros). 

não se aplica
O fax da escola utiliza folhas comuns, desta forma não é 

necessária a cópia para garantir a legibilidade.

8 0

100,4 0
valor peso 

até 4
valor peso 

até 2
valor peso 

até 0,5

4 2 0,5

3 1,5 0,4 PONTOS %

Legenda:

evidência muito boa

evidência boa  

AUTOAVALIAÇÃO

SOMA TOTAL

3.Documentos recebidos via fax e que devam ser mantidos em arquivo, são copiados 
(reprograficamente) para garantir a legibilidade após um determinado tempo.

SOMA

3 1,5 0,4 PONTOS %

2 1 0,3 123 15,00%

1 0,5 0,2 100,4 12,24%

0 0 0

 -  -  - 

 -  -  - PONTOS %

123 15,00%
0 0,00%

Aplicáveis tanto às ETECs quanto às classes 
descentralizadas

 CONSENSO

evidência boa  

evidência regular

evidência insuficiente

nenhuma evidência

não se aplica

independe da escola


