
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como atendemos os clientes? 
 
Atendemos os nossos clientes por meio dos profissionais da educação e da infraestrutura 
disponível 

CORPO 

DOCENTE 
TAEs INFRAESTRUTURA 

O que oferecemos? 
 
Educação básica e 
tecnológica de 
qualidade por meio de 

cursos. 

CURSOS 

Para quem 
oferecemos os 
nossos cursos? 
 
Nossos cursos são 
norteados e ofertados 
para a sociedade. 

SOCIEDADE 

Quem são nossos 
principais clientes? 
 
Os nossos principais 
clientes são nossos 
alunos. 

ALUNOS e 
Arranjos 

Produtivos e 

Sociais 

-50% Técnicos 

(Considerando 10% para 

PROEJA) 

-20% Formação docente 

e Licenciaturas 

-30% para outros 

-Número de vagas 

ofertadas 40 

(excetuando-se os 

integrados,  que devem 

oferecer 40 vagas, os 

cursos podem ser 

ofertados entre 30 e 50 

vagas, conforme IN em 

processo de finalização 

na  PRE) 

-Integrados carga horária 

mínima 3000 ou 3200 

horas (IN da PRE) + 

7,5% (Res, 18 de 2019) 

-PROEJA carga horária 

mínima 2400 horas (IN 

da PRE) + 7,5% (Res, 18 

de 2019) 

-Graduações carga 

horária mínima conforme 

Diretrizes Curriculares do 

Cursos de Graduação + 5 

% (Res, 18 de 2019) 

 

-Prefeituras 

-Representações de 

bairro 

-Associações de 

Classe/Comercial/In

dustrial 

-Sindicatos 

-Instituições 

públicas 

-Instituições 

privadas 

 

-Perfil social 

-Necessidades 

educacionais 

-Histórico escolar 

-Conhecimentos 

prévios 

 

 

Conforme o inciso 

IV, art. 6, Lei 

11.892/2008, 

devemos orientar 

sua oferta formativa 

em benefício da 

consolidação e 

fortalecimento dos 

arranjos produtivos, 

sociais e culturais 

locais, além de 

realizar atividades 

de extensão, 

pesquisa aplicada e 

transferência de 

tecnologia, entre 

outros aspectos 

previstos nos 

artigos 6 e 7 da 

mesma Lei. 

-Formação 

-Regime de 

trabalho (20h, 40hr 

ou RDE) 

-Jornada 

acadêmica 45min 

ou 50 min  

-Atividades de 

ensino - Regência 

de aulas - Deverão 

atender a portaria 

983/2020. 

-Formação 

-Regime de 

trabalho 40h 

(Flexibilização 30h) 

 

-Salas de aula 

-Laboratórios 

-Biblioteca 

-Auditório 

-Refeitório 

-Quadra poliesportiva 

-Área de convivência 

-Sala dos professores 

-Vestiário dos servidores 

-Vestiário dos alunos 

-Acessibilidade 

-Sala administrativas (DRG, 

CRA, CAE, CTI, CSP, CEx,  

CPI, CAP, CCF, CGP, CLT, 

Coordenadores, etc) 

-Cantina 


